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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura CADENES MUSCULARS 
Codi 200572 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ  

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SR. RICARD MONTANÉ ESCOFET 

e-mail ricard.montane@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SR. PEDRO RUBIO MONTORO 

e-mail pedrorubio@cosglobal.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DR. ENRIC SIRVENT RIBALDA 

e-mail enric.sirvent@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. VICENÇ PUNÇOLA ISARD 

e-mail vicens@fisioterapia-punsola.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARTA MONTANÉ BLANCHART 

e-mail marta.montane@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR 
– IV”  del segon semestre de tercer curs. 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor 

 

 Aquesta assignatura pretén  que l ‘estudiant aprofundeixi en el concepte de cadenes 
musculars tant des del punt de vista de la valoració con del tractament . 

 

 El coneixement de les tècniques de tractament sobre les cadenes musculars és una eina per 
integrar el concepte de globalitat dins el perfil de la titulació i de la professió. 

 

 
 
 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.23. Explicar els mecanismes fisiopatològics de les alteracions que 
afecten a les cadenes musculars, al moviment del sistema nerviós en 
relació a si mateix i en relació al seu entorn, i a les articulacions des de el 
punt de vista osteopàtic. 

Objectius específics: 
E1.23.1. Relacionar les patologies estructurals i les alteracions de la 
funció 
E1.23.2. Reconèixer les alteracions del moviment articular i de les 
capacitats musculars, relacionant-les  amb les alteracions del 
sistema de connectivitat funcional 

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.19. Aplicar els mètodes i tècniques específiques referits a la valoració 
i tractament de les cadenes musculars, a la valoració i tractament del 
moviment del sistema nerviós mitjançant tècniques neurodinàmiques, a 
la valoració i tractament de les articulacions mitjançant teràpia manual 
osteopàtica. 

Objectius específics: 
E3.19.1. Integrar les diferents tècniques musculars i articulars, en 
funció de la capacitat mecànica de les estructures de l’aparell 
locomotor.  
E3.19.2. Aplicar tècniques de tractament per els punts gatell. 
E3.19.3. Aplicar tècniques neuromusculars pel tractament analític 
muscular. 
E3.19.4. Aplicar tècniques globals de correcció postural per 
equilibrar les diferents cadenes musculars. 
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Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.11. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre 
casos clínics, susceptibles de tractament fisioterapèutic segons el 
mètode específic de cadenes musculars, neurodinámica i teràpia manual 
osteopàtica aplicats al tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E5.11.1. Relacionar les disfuncions locals del aparell locomotor amb 
les disfuncions generals del cos 
E5.11.2. Relacionar els desequilibris entre les diferents cadenes 
musculars amb les diferents alteracions funcionals del sistema 
musculoesquelètic 
E5.11.3. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament 
fisioterapèutic, en l’àmbit del sistema musculoesquelètic, tan des 
d’un punt de vista analític con global 

 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.19. Descriure i aplicar els procediments de valoració de fisioteràpia, a 
les alteracions que afecten a les cadenes musculars, al moviment del 
sistema nerviós en relació a si mateix i en relació al seu entorn, i a les 
articulacions des de el punt de vista osteopàtic; amb l’objectiu de 
determinar el grau d’afectació de l’aparell locomotor i la seva possible 
repercussió funcional. 

Objectius específics: 
E7.19.1. Reconèixer  l’impacte  de les diferents alteracions de 
l’aparell locomotor utilitzant escales funcionals 
E7.19.2. Reconèixer els desequilibris entre les diferents cadenes 
musculars 
E7.19.3. Identificar quines són les causes inicials dels desequilibris 
entre les diferents cadenes musculars 
E7.19.4.  Utilitzar els aparells de mesura validats per a la valoració 
de les cadenes musculars: Goniòmetre, plomada, dinamòmetre, 
algòmetre.  

 
 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.10. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos 
clínics segons el mètode específic de cadenes musculars, neurodinàmica 
i teràpia manual osteopàtica aplicats al tractament de l’aparell 
locomotor. 

Objectius específics: 
E8.10.1. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de 
les alteracions posturals i dinàmiques del tronc i de les extremitats, 
des de la perspectiva de les cadenes lesionals 

 
 
 
 
 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 4 de 320 

 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 

Resultats d’aprenentatge E9.25. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic de cadenes 
musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica aplicat al 
tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.25.1. Identificar els objectius del tractament de reequilibració 
muscular i articular a partir de  la hipòtesi diagnòstica de 
fisioteràpia 
 

E9.26. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic 
de cadenes musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica 
aplicats al tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.26.1. Establir la correcta cronologia en el tractament de les 
cadenes musculars, en funció de l’estat del pacient 
 

E9.27. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el 
tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic de cadenes 
musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica aplicats al 
tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.27.1.  Escollir entre el següent utillatge a l’hora de la valoració i 
el tractament de les cadenes musculars: Dinamòmetre, algòmetre, 
plomada, diapasó de freqüència òssia, material termoplàstic. 
 

 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Identificar el tipus de lesió muscular a partir de l’exploració 
funcional del pacient 
T5.2. Escollir la tècnica idònia per tractar les diferents alteracions 
musculars i articulars 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Expressar per escrit la resolució d’un cas clínic proposat 
T9.2. Raonar el perquè unes tècniques son mes apropiades que 
unes altres en el tractament de les alteracions de l’aparell 
locomotor. 
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Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Expressar per escrit la resolució d’un cas clínic proposat 
G1.2. Raonar el perquè unes tècniques son mes apropiades que 
unes altres en el tractament de les alteracions de l’aparell 
locomotor. 

 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes” i “T9. Raonar amb sentit crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Aprofundiment del concepte de les cadenes musculars del tronc, coll i extremitats 

1.1. Bases tècniques per a la resolució de casos clínics 
1.2. Revisió crítica dels factors limitants musculars, articulars i neurals  
1.3. Tractament de les cadenes lesionals amb tècniques de baixa intensitat i llarga durada 
1.4. Tractaments articulars per cadenes funcionals de sobre us 
1.5. Aprofundiment del concepte de les cadenes musculars del tronc, coll i extremitats 

2. Anàlisi postural en relació amb les cadenes musculars 
2.1. Anàlisi postural en relació amb les cadenes musculars 
2.2. Valoració de les tensions de les diferents cadenes musculars 
2.3. Anàlisi i tractament de punts gatell, relacionats amb els desequilibris entre les diferents 

cadenes musculars 
2.4. Aplicació de tècniques neuromusculars 

3. Aprofundiment en el tractament de les diferents patologies de les extremitats superiors 
3.1. Tractament dels desequilibris entre les diferents cadenes musculars de les extremitats 

superiors 
3.2. Tractament post quirúrgic de les lesions musculotendinoses i articulars en teràpia de mà: 

Fisioteràpia precoç 
3.3. Tractaments post quirúrgics de les lesions del manegot rotatori, de la inestabilitat i de les 

fractures de la cintura escapular  
3.4. Tractament post quirúrgic de les lesions del colze 
3.5. Tractament de la capsulitis retràctil 
3.6. Tractament del colze rígid i del colze muscular i tendinós 
3.7. Confecció de fèrules digitals per a les lesions de la mà 
3.8. Avaluació dinamomètrica en relació a les patologies mes freqüents de l’espatlla 

4. Aprofundiment en el tractament de les diferents patologies de les extremitats inferiors 
4.1. Tractament dels desequilibris entre les diferents cadenes musculars de les extremitats 

inferiors 
4.2. Resolució de casos clínics complexes de turmell i peu 
4.3. Resolució de casos clínics complexes de genoll 
4.4. Resolució de casos clínics complexes de maluc 
4.5. Anàlisi de tests i proves especials per a les extremitats inferiors 
4.6. Maniobres per millorar la mobilitat articular de les extremitats inferiors 
4.7. Tècniques de control motor 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 
 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases de la valoració i del tractament a partir de 
les cadenes musculars, amb suport gràfic i informàtic. 
Hores estimades: 21. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 17,5. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de plantejar el tractament necessari 

 
Hores estimades: 7,5. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 15. 
 

 Treball en grup.  Els estudiants organitzats en grups reduïts hauran de resoldre casos clínics 
presentats pels Professors. 

 

Hores estimades: 7,5. 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació. Els estudiants organitzats en grups reduïts i a partir de casos 
clínics proposats pels professors, hauran de cercar la bibliografia de referència per poder elaborar 
un informe.  
 
Hores estimades: 15. 

 

 Redacció de treballs. Els estudiants organitzats en grups reduïts i en base a la informació 
obtinguda en la recerca bibliogràfica hauran  d’elaborar un informe escrit i preparar una exposició 
oral. 

 
Hores estimades: 22,5 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 41,75. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1, E3, E5, E7, E8, E9 21 

Exposicions pràctiques E3,  E7, E8 17,5 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3,  E5, E7, E8, E9,  T5, 
T9, G1, G2 

7,5 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3, E5, E7, E8 15 

Treball en grup E3, E5, E7, E8, E9, T7, 
T9, G1 

7,5 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1, E3, E5, E7, E8 15 

Redacció de treballs E1, E3, E5, E7, E8, E9, 
T5, T7, T9, G1, G2 

22,5 

Treball autònom E1, E3, E5,  E7, E8, E9 41,75 

HORES TOTALS 147,75 

 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 9 de 320 

 

 

AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 35 % 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del 45 % 

  Els treballs escrits. Amb un pes global del 15% 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 5% 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 35 % E1, E3, E5, E7, E8, 
E9 

2 

Proves practiques 45 % E3, E5, E7, E8 0,25 

Treball escrits 
 

15 % E1, E3, E5, E7, E8, 
E9, T5, T7, T9, G1, 
G2 

--- 

Activitats realitzades en grup 5 % E3, E5, E7, E8, E9, 
T7, T9, G1 

--- 

HORES TOTALS 2,25 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Rueda M. 2004 Los desequilibrios del pie 1 Barcelona Paidotribo 

V. Sanchís Alfonso 2003 Dolor anterior de rodilla e 
inestabilidad rotuliana en el 
paciente joven 

  Panamericana 

Rockwood Ch 2006 Hombro  Barcelona Marban 

Vilar, Sureda 2005 Fisioterapia del aparato 
locomotor 

 Barcelona McGraw Hill 

Band, Paul W 1999 Clinical mechanics of the hand  St. Louis Mosby 

Evelyn J. Mackin 2002 Rehabilitation of the hand and 
upper extremity 

 St. Louis Mosby 

Myers T. 2009 Meridianos miofasciales para 
terapeutas manuales y del 
movimiento 

2 Barcelona Elsevier Masson 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Nuñez Samper 1997 Biomecánica, medicina y 
cirugía del pie 

 Barcelona Masson 

Ballester j 2000 Desalineaciones tensionales de 
las extremidades inferiores. 
Implicaciones 
clinicopatológicas 

 Barcelona Masson 

Kapandji I 1993 Cuadernos de fisiología 
articular: Esquemas 
comentados de mecánica 
articular 

4 Barcelona Masson 

Miralles R, Miralles I 2006 Biomecánica de los Tejidos y 
de las articulaciones 

 Barcelona Masson 

Miralles R, Miralles I 2006 Biomecánica de las patologías 
del aparato locomotor 

 Barcelona Masson 

Travel J, Simons DG 1983 Miofascial pain and 
dysfunction. The trigger point 
manual. Vol I 

 Baltimore Williams and Wilkins 

Travel J, Simons DG 1983 Miofascial pain and 
dysfunction. The trigger point 
manual. Vol II 

 Baltimore Williams and Wilkins 

Perez Sainz 2004 Fisioterapia del complejo 
articular del hombro 

 Barcelona  Masson 

Puidollers JM 2000 El hombro doloroso  Barcelona Laboratorio Andreu 

Navarro, Alegre 2001 El hombro monografías medico 
quirúrgicas del aparato 
locomotor 

 Barcelona Masson 

Sohier R 1985 La kinesithèrapie de l’epaule  La Louviere Kine-Sciences 

Baleman JE 1977 The shoulder and neck  Phildaelphia W.B. Saunders 

Rosemary Prosser, W.Bruce 
Conolly 

2003 Rehabilitation of the hand and 
upper limb 

 Edinburgh Butterworth 
Heinemann 

Elaine Ewing Fess 2005 Hand and upper extremity 
splinting : principles and 
methods 

 St. Louis Elsevier Mosby 

Lede, Paul Van, Griet van 
Veldhoven 

1998 Therapeutic hand splints : a 
rational approach 

 Antwerp 
(Belgium) 

Provan 

Wilton, Judith C 1997 Hand splinting : principles of 
design and fabrication 

 London WB Saunders 

Coppard, Brenda M,  Helene 2008 Introduction to splinting : a  St. Louis Mosby/Elsevier 
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Lohman clinical reasoning and problem-
solving approach 

Hogan, Laura 1998 Pediatric splinting : selection, 
fabrication and clinical 
application of upper extremity 
splints 

 San 
Antonio, 
Texas 

Therapy Skill 
Builders 

Jacobs, MaryLynn A, Noelle M. 
Austin 

2003 Splinting the hand and upper 
extremity.: principles and 
proccess 

 Baltimore Lippincott Williams 
& Wilkins cop 

Colditz, Judy C 1999 Splinting with neoprene : 
construction tips for custom 
splinting 

 Morgan Hill, 
CA 

North Coast 
Medical, cop 

Barbara G. Stanley, Susan M. 
Tribuzi 

1992 Concepts in hand rehabilitation  Philadelphia F.A. Davis, cop 

Tubiana, Raoul, Jean-Michel 
Thomine, Evelyn Mackin 

1996 Examination of the hand and 
wrist 

 London Martín Dunitz 

Maureen Salter and Lynn 
Cheshire 

2000 Hand therapy : principles and 
practice 

 Oxford Butterworth-
Heinemann 

 

Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
Comentari 

Pasarin Martinez A, 
Luca Andreu E 

Estudio de la fuerza de 
la musculatura 
rotadora externa del 
hombro 

Rehabilitación 26 1992 317-332  

Pocholle M, Codine 
Ph 

Evaluación del balance 
muscular del hombro: 
Incidencias en 
reeducación 

Kinésithérapie 
scientifique 

396 2000   

Mestdagh H y col. Influencde de l’etat de 
la coffie des rotatteurs 
sur les resltats de 
l’arthrplatie de 
l’epaule  

Revue de Chirurgie 
orthopedique 

83 1997 522-530  

Meyer M. La reeducation des 
prothèses d’epaule 
selon Hughes et Neer 

Kinésithérapie 
scientifique 

323 1993 15-23  

Medina Sanchez M y 
col. 

Rehabilitación de las 
artroplastias del 
hombro 

Rehabilitación 31 1997 189-195  

Kibler B, Mc Mullen Shoulder 
rehabilitattion 
strategies, guidelines 
and practice 

Orthopedics clínics of 
North America 

32 2001 527-538  

Gartsman GM y col. Arthroscopic repair of 
full-thickness. Tears of 
the rotator cuff 

The journal of bone 
and joint surgery 

80A 1998 832-840  

Gari M y col. What’s new in 
shoulder surgery 

Journal of bone and 
joint surgery 

83 2001   

Dukas W, Speer P Anatomy, 
pathophisiology and 
biomechanics of 
shoulder inestability 

Orthopedics clínics of 
North America 

32 2001 381-391  

Turkel SJ y col. Stabilising 
mechanisms 
preventing anterior 
dislocation of the 
glenohumeral joint 

The journal of bone 
and joint surgery 

63A 1981 1208-1216  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   
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Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

 

ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES(35%) 
 

Prova teòrica tipus test: 
 

 Número total de preguntes de la prova: 40. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 

PROVES PRÀCTIQUES (45%) 
 

ACTIVITAT-1 (40%) (Sr. Ricard Montané / Sra. Marta Montané) 

 
Descripció/detall de la prova: 

o Dues avaluacions pràctiques per parelles 

o A cada avaluació es demanarà una maniobra pràctica i una pregunta sobre els 

meridians miofascials 

Criteris de puntuació: 
o La nota de la maniobra pràctica serà compartida. S’avaluarà segons els següents ítems 

(0-10): 

- Posició del fisioterapeuta (especialment les mans) (0-3) 

- Execució de la tècnica (0-4) 

- Seguretat en la maniobra (0-3) 

- Ha comés errades que impedeixen superar l’avaluació? 

 

o La nota sobre la pregunta dels meridians miofascialS (0-10) 

o La nota final serà la mitja entre la maniobra pràctica y la pregunta 
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ACTIVITAT-2 (30%) (Dr. Enric Sirvent /Sr. Vicenç Punsola) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Es realitzarà una prova conjunta amb la presencia dels dos professors dedicats a l'extremitat 
superior (espatlla-colze-mà), pràctica que seguirà els següents criteris: 

 Els alumnes s’examinen en parella a partir d'un sorteig previ que determina quins seran 

els dos alumnes (del total dels inscrits) que s’examinaran conjuntament amb l'objectiu 

d'adaptar els tractaments a tot tipus d'estructura física (to de pell, més o menys laxitud, 

més o menys alçada i pes). 

 Cada parella escollirà a l'atzar un cas clínic d'entre els 10 que els professors prèviament 

hauran plantejat per escrit en un full doblegat evitant la seva prèvia identificació. Els casos 

clínics plantejats inclouran una patologia que englobi tota l'extremitat superior (mà, colze, 

espatlla). 

 La parella d'alumnes disposaran de 5 minuts per plantejar conjuntament (si ho desitgen, 

prenent notes escrites) tant l'exploració com el tractament més adient del cas. 

 Passats els cinc minuts de raonament clínic, els alumnes exposaran als professors, en 

primer lloc l'avaluació del cas (anamnesi, signes clínics, proves físiques, etc.) i, 

posteriorment, els criteris que consideren més oportuns (en base als coneixements 

obtinguts durant tots els estudis de grau) pel tractament del cas clínic exposat. Tant a 

l'exposició dels criteris d'avaluació com la pràctica terapèutica la faran alternativament 

cadascun dels alumnes. 

 
Criteris de puntuació: 
 

 La nota es deriva de la plantilla (Annex: 1) "FITXA D'AVALUACIÓ MENCIÓ APARELL 

LOCOMOTOR" de 0 a 10 punts  (6 que depenen de la pràctica manual aplicada i 4 de 

l'anamnesi i del raonament del cas clínic que s'ha desenvolupat) 

 El professor examinador anotarà a la fitxa d'avaluació cada aspecte relatat per la parella 

d'alumnes 

 Cada membre de la parella obtindrà la mateixa nota. 

 

ACTIVITAT- 3 (30%) (Sr. Pedro Rubio) 
 

Descripció/detall de la prova: 

 
Criteris de puntuació: 

- Avaluació tècnica de les maniobres d’avaluació i tractament 

 Seguretat en la maniobra 2,5 punts 

 Perfecció del gest técnic 2,5 punts 

 Efectivitat de la maniobra 2,5 punts 

 Coneixaments teòrics 2,5 punts 
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TREBALLS ESCRITS (15%) 
 
 

RESOLUCIÓ D’UN CAS CLÍNIC  (Sr. Ricard Montané) 
 

Descripció/detall del treball: 
 

 Grups de 6/7 alumnes (els grups s’establiran el primer dia de pràctiques) 

 El treball consisteix en resoldre un cas clínic. 

Criteris de puntuació: 

 S’avaluarà segons els següents paràmetres: 

o Altres proves diagnòstiques: 2 punts 

o Hipòtesi diagnòstica: 4 punts 

o Objectius en funció de la hipòtesi: 1,5 punts 

o Tractament en funció dels objectius: 2,5 punts 

 Lliurament del treball en “pdf” (via “moodle”), al final del semestre (data a concretar) 

 Lliurament d’una autoavaluació del grup en un sobre, el dia de la pràctica “8” de cada grup: 

cada alumne s’avalua a si mateix i a la resta del grup, de 0-10. “Només s’avalua el grau de 

participació en el treball del grup” 

NOTA FINAL: (“nota del professor” x “nota d’autoavaluació”) / 10 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (5%) 
 

ACTIVITAT-1 (Sr. Pedro Rubio) 
 

Descripció/detall de l’activitat: 
Resolució de casos clínics plantejats a classe 
 
Criteris de puntuació: 

 Evaluació del grau de participació durant la resolució de casos clínics 
- Participació ocasional: 5 punts 
- Participació freqüent: es sumen 2 punts mes 
- Participació molt activa: es sumen 3 punts mes 

 Evaluació del grau d’encert en la resolució de casos clínics 
- Encerts aillats: 5 punts 
- Encerts freqüents: es sumen 2 punts 
- Encerts habituals: es simen 3 punts mes 

 
La nota final es la mitja de les dues notes anteriors 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura NEURODINÀMICA 
Codi 200579 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ  

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SR. RICARD MONTANÉ ESCOFET 

e-mail ricard.montane@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SRA. MARTA MONTANÉ BLANCHART 

e-mail marta.montane@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR 
– IV”  del segon semestre de tercer curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor 

 

 Aquesta assignatura pretén  que l ‘estudiant aprofundeixi en el concepte de la neurodinàmica  
i  en l’aplicació dels tractaments  neurodinàmics. 

 

 El coneixement de les tècniques de valoració i tractament neurodinàmic és una eina per 
integrar el concepte de globalitat dins el perfil de la titulació i de la professió. 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.23. Explicar els mecanismes fisiopatològics de les alteracions que 
afecten a les cadenes musculars, al moviment del sistema nerviós en 
relació a si mateix i en relació al seu entorn, i a les articulacions des de el 
punt de vista osteopàtic. 

Objectius específics: 
E1.23.1. Descriure la anatomia funcional i la biomecànica del  
sistema nerviós  
E1.23.2. Interpretar els principis bàsics de la neurodinàmica y la 
seva relació amb les alteracions del sistema musculoesquelètic 
E1.23.3. Identificar les alteracions posturals causades per una 
alteració de la neurodinàmica 
E1.23.4. Identificar les alteracions dinàmiques causades per una 
alteració de la neurodinàmica 
E1.23.5 Descriure l’evolució de les diferents patologies del raquis, 
extremitat superior i extremitat inferior, relacionades amb les 
alteracions neurodinàmiques 
 

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.19. Aplicar els mètodes i tècniques específiques referits a la valoració 
i tractament de les cadenes musculars, a la valoració i tractament del 
moviment del sistema nerviós mitjançant tècniques neurodinàmiques, a 
la valoració i tractament de les articulacions mitjançant teràpia manual 
osteopàtica. 

Objectius específics: 
E3.19.1. Aplicar les tècniques de lliscament, tensió i massatge 
neurals  
E3.19.2. Descriure les modificacions que provoquen sobre el teixits 
les diferents tècniques neurodinàmiques 

 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.11. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre 
casos clínics, susceptibles de tractament fisioterapèutic segons el 
mètode específic de cadenes musculars, neurodinàmica i teràpia manual 
osteopàtica aplicats al tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E5.11.1. Gestionar els conceptes i les tècniques neurodinàmiques 
en la resolució de cassos clínics del raquis, extremitat superior i 
extremitat inferior 
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Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.19. Descriure i aplicar els procediments de valoració de fisioteràpia, a 
les alteracions que afecten a les cadenes musculars, al moviment del 
sistema nerviós en relació a si mateix i en relació al seu entorn, i a les 
articulacions des de el punt de vista osteopàtic; amb l’objectiu de 
determinar el grau d’afectació de l’aparell locomotor i la seva possible 
repercussió funcional. 

Objectius específics: 
E7.19.1. Descriure els diferents tests neurodinàmics del tronc, 
extremitat superior i extremitat inferior 
E7.19.2. Analitzar la capacitat de lliscament de les estructures 
neurals del tronc, extremitat superior i extremitat inferior 
E7.19.3 Analitzar el grau d’elasticitat de les estructures neurals del 
tronc, extremitat superior i extremitat inferior 
E7.19.4. Identificar els diferents tipus de lesions neurodinàmiques 
E7.19.5.  Utilitzar el Diapasó i el martell de reflexos en la valoració 
de les alteracions neurodinàmiques. 
 

 
 
 
 
 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.10. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos 
clínics segons el mètode específic de cadenes musculars, neurodinàmica 
i teràpia manual osteopàtica aplicats al tractament de l’aparell 
locomotor. 

Objectius específics: 
E8.10.1. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia en les 
alteracions neurodinàmiques, a partir de les dades recollides durant 
la valoració funcional 

 
 
 
 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 

Resultats d’aprenentatge E9.25. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic de cadenes 
musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica aplicat al 
tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.25.1. Identificar els objectius prioritaris en el tractament de les 
principals alteracions neurodinàmiques a partir de la hipòtesi 
diagnòstica de fisioteràpia 

E9.26. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic 
de cadenes musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica 
aplicats al tractament de l’aparell locomotor. 
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Objectius específics: 
E9.26.1. Identificar les prioritats a resoldre en les alteracions 
neurodinàmiques en funció de: 
- els dèficits de lliscament 
- l’excés de compressió 
- les adherències 
- la tensió neural adversa 

E9.27. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el 
tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic de cadenes 
musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica aplicats al 
tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.27.1. Escollir entre el següent utillatge a l’hora de la valoració de 
les alteracions neurodinàmiques: diapasó o martell de reflexos. 

 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Identificar els diferents tipus de lesions neurodinàmiques a 
partir de l’anamnesi  i la valoració funcional 
T5.2. Escollir les tècniques mes idònies  per solucionar les diferents 
alteracions neurodinàmiques 

 
 

Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Avaluar l’actitud dels membres del grup mitjançant una 
enquesta d’avaluació. 
T7.2. Acceptar les normes del grup 
T7.3. Realitzar les tasques que li son assignades dins del grup en els 
terminis establerts 

 
 
 

Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Expressar per escrit la resolució d’un cas clínic proposat 
T9.2. Exposar públicament la resolució d’un cas clínic proposat 
T9.3. Raonar el perquè unes tècniques son mes apropiades que 
unes altres en el tractament de les diferents alteracions 
neurodinàmiques 
T9.4. Contrastar els coneixements propis de cada alumne amb els 
que s’aporten a l’assignatura 
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Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Expressar per escrit la resolució d’un cas clínic proposat 
G1.2. Exposar públicament la resolució d’un cas clínic proposat 
G1.3. Raonar el perquè unes tècniques son mes apropiades que 
unes altres en el tractament de les diferents alteracions 
neurodinàmiques 
G1.4. Contrastar els coneixements propis de cada alumne amb els 
que s’aporten a l’assignatura 
 

 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”, “T7. Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit 
crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Concepte de neurodinàmica clínica 
2. Anatomia funcional del sistema nerviós 

2.1. Sistema nerviós perifèric 
2.2. Sistema nerviós central 
2.3. Sistema nerviós autònom 
2.4. Vascularització del sistema nerviós 
2.5. Transport d’axoplasma 
2.6. Innervació del teixit conjuntiu 

3. Biomecànica del sistema nerviós 
3.1. El fenomen de convergència 
3.2. La transmissió de forces 
3.3. El lliscament neural 
3.4. La tensió neural 
3.5. La compressió neural 

4. Relació entre mecànica y fisiologia del sistema nerviós 
5. Fisiopatologia aplicada del sistema nerviós 

5.1. Superfície de contacte mecànic 
5.2. El teixit neural 

5.2.1. Patologies extra neurals 
5.2.2. Patologies intra neurals extra fasciculars 
5.2.3. Patologies intra neurals intra fasciculars 

5.3. El teixit innervat 
6. Principals indicacions i contraindicacions de les tècniques neurodinàmiques 
7. Valoració 

7.1. Anamnesi i valoració neurològica general 
7.2. Palpació neural 
7.3. Tests neurodinàmics 

8. Tractament 
8.1. Aplicació de les principals tècniques a les diferents patologies 

8.1.1. tècniques de lliscament neural 
8.1.2. Tècniques de tensió neural rítmica 
8.1.3. Tècniques de massatge neural 
8.1.4. Tècniques combinades 

8.2. Presentació i resolució de cassos clínics 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques de la neurodinàmica, amb suport 
gràfic i informàtic.  
Hores estimades: 20. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 9. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentaran diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de plantejar el tractament necessari  

 
Hores estimades: 7,5. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 10. 
 

 Treball en grup. Els estudiants organitzats en grups reduïts  hauran de resoldre casos clínics 
presentats pels professors 

 
Hores estimades: 7,5. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació. Els estudiants organitzats en grups reduïts i a partir de casos 
clínics proposats pels professors, hauran de cercar la bibliografia de referència per poder elaborar 
un informe. 
Hores estimades: 15. 
 
 

 Redacció de treballs.  Els estudiants organitzats en grups reduïts i en base a la informació 
obtinguda en la recerca bibliogràfica hauran d’elaborar un informe escrit i preparar una exposició 
oral.  
 
Hores estimades: 22,5 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 56,25. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1, E3, E5, E7, E8, E9 20 

Exposicions pràctiques E3,  E7, E8 9 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3,  E5, E7, E8, E9,  T5, 
T9, G1, G2 

7,5 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3, E5, E7, E8 15 

Treball en grup E3, E5, E7, E8, E9, T7, 
T9, G1 

7,5 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1, E3, E5, E7, E8 15 

Redacció de treballs E1, E3, E5, E7, E8, E9, 
T5, T7, T9, G1, G2 

22,5 

Treball autònom E1, E3, E5,  E7, E8, E9 51,25 

HORES TOTALS 147,75 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 35 % 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del 45 % 

  Els treballs escrits. Amb un pes global del 15 % 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 5 %. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 35 % E1, E3, E5, E7, E8, 
E9 

2 

Proves practiques 45 % E3, E5, E7, E8 0,25 

Treball escrits 
 

15 % E1, E3, E5, E7, E8, 
E9, T5, T7, T9, G1, 
G2 

--- 

Activitats realitzades en grup 5 % E3, E5, E7, E8, E9, 
T7, T9, G1 

--- 

HORES TOTALS 2,25 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Shacklock M. 2007 Neurodinámica clínica 1 Madrid Elsevier 

Butler D. 2009 Movilización del sistema 
nervioso 

2 Badalona Paidotribo 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Butler D. 2008 The neurodynamic techniques 2 Adelaida Noigroup 
Publications 

Butler D. 2006 The sensitive nervous system 2 Adelaida Noigroup 
Publications 

Breig A. 2010 Biomecánica del sistema 
nervioso 

1 Zaragoza NDS-España 

Marko M. 2001 Tunnel syndromes 3 New York CRC Press 

Fuller G 2011 Exploración neurológica fácil 4 Barcelona Elsevier 

Barral J.P. 2004 Manipulations des nerfs 
périphériques 

1 Paris Elsevier 

De Laere J. 2011 Le syndrome neurogène 
douloureux 

1 Paris Elsevier 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 
Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
 
NOTA: LES PRÀCTIQUES DE DISSECCIÓ ES FAN EN DISSABTE 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES(35%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 30. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 40 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 

PROVES PRÀCTIQUES (45%) 
 

Avaluació continuada al llarg del curs per parelles/individual (70%) 
 
 Dues avaluacions pràctiques per parelles (30%): 

Descripció/detall de la prova: 
 

o A cada avaluació es demanarà una maniobra pràctica i una pregunta sobre l’anatomia 

del sistema nerviós.  

Criteris de puntuació: 
o La nota de la maniobra pràctica serà compartida. S’avaluarà segons els següents ítems 

(0-10): 

- Posició del fisioterapeuta (especialment les mans) (0-3) 

- Execució de la tècnica (0-4) 

- Seguretat en la maniobra (0-3) 

- Ha comés errades que impedeixen superar l’avaluació? 

 
o La nota sobre la pregunta del sistema nerviós serà individual (0-10) 

o La nota final serà la mitja entre la maniobra pràctica y la pregunta 

 

 Dues avaluacions escrites (sobre les pràctiques) individuals (30%): 

Descripció/detall de la prova: 
 
o A cada avaluació es faran dues preguntes sobre el temàri de pràctiques 

Criteris de puntuació: 
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o Cada pregunta tindrà un valor de 5 punts 

 

 Resolució de casos clínics a classe (treball de grup) (40%): 

Descripció/detall de la prova: 
o Resolució de quatre casos clínics proposats a classe, tots amb el mateix valor. 

 
Criteris de puntuació: 
o Es feràn tres preguntes sobre cada cas clínic, cada pregunta tindrà el mateig valor 

 
 

 
 
 

Examen final per parelles (30%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
 L’avaluació es farà al final del semestre 

 L’avaluació es farà en grups de dues persones 

 L’avaluació constarà de dues maniobres pràctiques, una per cada alumne 

 
Criteris de puntuació: 

 Items que es valoraràn: 

- Posició del fisioterapeuta (especialment les mans) (0-3) 

- Execució de la tècnica (0-4) 

- Seguretat en la maniobra (0-3) 

- Ha comés errades que impedeixen superar l’avaluació? 
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TREBALLS ESCRITS (15%) 
 

RESOLUCIÓ D’UN CAS CLÍNIC 
 

Descripció/detall del treball: 
 

 Grups de 6/7 alumnes (els grups s’establiran el primer dia de pràctiques) 

 El treball consisteix en resoldre un cas clínic. 

Criteris de puntuació: 

 S’avaluarà segons els següents paràmetres: 

o Altres proves diagnòstiques: 2 punts 

o Hipòtesi diagnòstica: 4 punts 

o Objectius en funció de la hipòtesi: 1,5 punts 

o Tractament en funció dels objectius: 2,5 punts 

 

 Lliurament del treball en “pdf” (via “moodle”), al final del semestre (data a concretar) 

 Lliurament d’una autoavaluació del grup en un sobre, el dia de la pràctica “8” de cada grup: 

cada alumne s’avalua a si mateix i a la resta del grup, de 0-10. “Només s’avalua el grau de 

participació en el treball del grup” 

 
NOTA FINAL: (“nota del professor” x “nota d’autoavaluació”) / 10 

 

 
 
 

ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (5%) 
 

RESOLUCIÓ CASOS CLÍNICS 
 

Descripció/detall de la prova: 
o Resolució de quatre casos clínics proposats a classe, tots amb el mateix valor.  

 
Criteris de puntuació: 

o Es feràn tres preguntes sobre cada cas clínic, cada pregunta tindrà el mateig valor 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura TERÀPIA MANUAL OSTEOPÀTICA 
Codi 200584 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ  

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SR. RICARD TUTUSAUS 

e-mail ricard.tutusaus@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SR. FRANCESC ESCARMIS COSTA 

e-mail francesc.escarmis@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. ALFONSO CÁNOVAS LOPEZ 

e-mail alfonso.cl@terra.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. CARLES SANTAPAU SALVADOR 

e-mail carlos.santapau@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. BEGOÑA CAPILLA 

e-mail begona.capilla@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR 
– IV”  del segon semestre de tercer curs. 

 

 
 

https://mail.eug.es/src/compose.php?send_to=ricard.tutusaus%40eug.es
mailto:begona.capilla@eug.es
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor 

 

 Aquesta assignatura pretén  que l ‘estudiant adquireixi els  conceptes i principis bàsics de 
l’osteopatia i  aplicar tractaments bàsics basics d’acord amb els conceptes  osteopàtics. 

 

 El coneixement de les tècniques de tractament osteopàtics és una eina per integrar el 
concepte de globalitat dins el perfil de la titulació i de la professió. 

 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.23. Explicar els mecanismes fisiopatològics de les alteracions que 
afecten a les cadenes musculars, al moviment del sistema nerviós en 
relació a si mateix i en relació al seu entorn, i a les articulacions des de el 
punt de vista osteopàtic. 

Objectius específics: 
E1.23.1. Explicar els principis bàsics de les diferents lesions 
ostepàtiques que afecten la columna vertebral i les diferents 
articulacions del cos  
E1.23.2. Relacionar els patrons de moviment alterat amb les 
alteracions musculars i articulars 
E1.23.3. Relacionar les alteracions viscerals amb les alteracions del 
sistema musculoesquelètic  

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.19. Aplicar els mètodes i tècniques específiques referits a la valoració 
i tractament de les cadenes musculars, a la valoració i tractament del 
moviment del sistema nerviós mitjançant tècniques neurodinàmiques, a 
la valoració i tractament de les articulacions mitjançant teràpia manual 
osteopàtica. 

Objectius específics: 
E3.19.1. Explicar els principis bàsics de les tècniques estructurals 
E3.19.2. Aplicar tècniques funcionals i miotensives per al raquis 
E3.19.3. Aplicar maniobres bàsiques de mobilització visceral 
E3.19.4. Aplicar exercicis de control motor 
E3.19.5.  Descriure les modificacions que provoquen sobre el teixits 
les diferents tècniques osteopàtiques 
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Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.11. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre 
casos clínics, susceptibles de tractament fisioterapèutic segons el 
mètode específic de cadenes musculars, neurodinámica i teràpia manual 
osteopàtica aplicats al tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E5.11.1. Gestionar els conceptes i tècniques osteopàtiques en la 
resolució de casos clínics. 

 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.19. Descriure i aplicar els procediments de valoració de fisioteràpia, a 
les alteracions que afecten a les cadenes musculars, al moviment del 
sistema nerviós en relació a si mateix i en relació al seu entorn, i a les 
articulacions des de el punt de vista osteopàtic; amb l’objectiu de 
determinar el grau d’afectació de l’aparell locomotor i la seva possible 
repercussió funcional. 

Objectius específics: 
E7.19.1. Identificar les diferents lesions mecàniques del raquis 
E7.19.2. Localitzar i interpretar l’origen de les lesions osteopàtiques 
E7.19.3. Localitzar i palpar la situació dels diferents òrgans dins de 
la cavitat abdominal 

 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.10. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos 
clínics segons el mètode específic de cadenes musculars, neurodinàmica 
i teràpia manual osteopàtica aplicats al tractament de l’aparell 
locomotor. 

Objectius específics: 
E8.10.1. Establir una hipòtesi diagnòstica  de fisioteràpia basant-se 
en les diferents tècniques exploratòries dins del àmbit de 
l’osteopatia 

 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 

Resultats d’aprenentatge E9.25. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic de cadenes 
musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica aplicat al 
tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.25.1. Identificar els objectius de tractament dins dels conceptes i 
principis bàsics de l’osteopatia a partir de  la hipòtesi diagnòstica de 
fisioteràpia 

 
E9.26. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic 
de cadenes musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica 
aplicats al tractament de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
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E9.26.1. Diferenciar entre lesió primària y lesió secundària per 
poder establir la correcte cronologia en el tractament  
 
 

 
Competències Transversals 

 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Identificar els diferents tipus de lesions osteopàtiques a partir 
de l’anamnesi  i la valoració funcional 
T5.2. Escollir les tècniques mes idònies  per solucionar les diferents 
alteracions funcionals, en relació amb les lesions osteopàtiques 

 
Competències Generals 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Historia i principis de la osteopatia 
2. Osteopatia i lesió osteopàtica 
3. Models conceptuals osteopàtics 
4. Introducció a models de diagnòstic i tractament 
5. Concepte de lesió mecànica 

5.1. Lesions mecàniques del sacre 
5.2. Lesions mecàniques de la columna lumbar 
5.3. Lesions mecàniques de la columna dorsal 
5.4. Lesions mecàniques de la columna cervical 
5.5. Lesions mecàniques atlas – axis 
5.6. Lesions mecàniques de l’occipital 

6. Tècniques de tractament osteopàtic del raquis 
7. Tècniques fascials 
8. Sistema nerviós autònom 

8.1. Generalitats 
8.2. Influències en la fisioteràpia 
8.3. Valoració clínica 

8.3.1. Global 
8.3.2. Analítica 

8.4. Tractament de fisioteràpia  
9. Metabolisme i desintoxicació 

9.1. Introducció dels sistemes de desintoxicació 
9.2. Influències en la fisioteràpia 
9.3. Valoració clínica d’alteracions en aquests sistemes 
9.4. Tractament de fisioteràpia 

10. Sistema neuro-inmune-endocrí i respostes a l’estrès 
10.1. Introducció als diferents sistemes i les seves interrelacions 
10.2. Influències en la fisioteràpia 
10.3. Repercussions clíniques 
10.4. Valoració clínica 
10.5. Tractament de fisioteràpia 

11.  “The Second Brain”: Influència en el funcionament del sistema visceral 
12. Patrons de moviment alterat 
13. Reeducació dels patrons de moviment alterats 
14. Definició del SDM 
15. Definició i classificació dels PGM 
16. Criteris diagnòstics dels PGM 
17. Guies de dolor i músculs en els SDM a nivell de: 

17.1. Esquena 
17.2. Extremitat superior 
17.3. Extremitat inferior 

18. Tractament dels PGM 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques de l’osteopatia, amb suport gràfic i 
informàtic. 
Hores estimades: 25. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, bé 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 20. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de plantejar el tractament necessari 

 
Hores estimades: 7,5. 

 
 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 20. 
 

 Treball en grup  Els estudiants organitzats en grups reduïts hauran de resoldre casos clínics 
presentats pels professors 

 

Hores estimades: 7,5. 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació. Els estudiants organitzats en grups reduïts i a partir de casos 
clínics proposats pels professors, hauran de cercar la bibliografia de referència per poder resoldre 
els casos. 
 
Hores estimades: 15. 
 
 

 Redacció de treballs Els estudiants organitzats en grups reduïts i en base a la informació obtinguda 
en la recerca bibliogràfica hauran de elaborar un informe escrit. 

 
Hores estimades: 22,5 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 30,25. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1, E3, E5, E7, E8, E9 25 

Exposicions pràctiques E3,  E7, E8 20 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3,  E5, E7, E8, E9,  T5, 
G2 

7,5 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3, E5, E7, E8 20 

Treball en grup E3, E5, E7, E8, E9 7,5 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1, E3, E5, E7, E8 15 

Redacció de treballs E1, E3, E5, E7, E8, E9, 
T5, G2 

22,5 

Treball autònom E1, E3, E5,  E7, E8, E9 30,25 

HORES TOTALS 147,75 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 35 % 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del 45 % 

  Els treballs escrits. Amb un pes global del 15 %. 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 5 %. 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 35% E1, E3, E5, E7, E8, 
E9 

2 

Proves practiques 45% E3, E5, E7, E8 0,25 

Treball escrits 
 

15% E1, E3, E5, E7, E8, 
E9, T5, G2 

--- 

Activitats realitzades en grup 5% E3, E5, E7, E8, E9 --- 

HORES TOTALS 2,25 
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Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Hegben Eric 2005 Osteopatía visceral, 
fundamentos y técnicas 

2 Madrid Mc Gaw Hill 

Jon Parsons Nicholas Marcer 2007 Osteopatía: modelos de 
diagnóstico, tratamiento y 
práctica 

 Barcelona Elsevier Churchill 
livingstone 

Sahrmann S. 2006 Diagnóstico y tratamiento de 
las alteraciones del 
movimiento  

 Barcelona Paidotribo 

Sahrmann S. 2011 Movement system impairment 
syndromes of the extremities, 
cervical and thoracic spines 

  Mosby 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Dereck Field 2004 Anatomía, palpación y 
localización superficial 

 Barcelona Paidotribo 

Sapalosky Robert 2008 ¿Porqué las cebras no tienen 
úlcera? 

3 Madrid Alianza editorial 

Stone Caroline 2009 Visceral and obstetric 
osteopathy 

 Philadelphia Elsevier 

Matveikova Irina 2011 Inteligencia digestiva  Madrid Ed. La esfera de los 
libros 

Francisco Fajardo Ruiz 2008 Cuadernos de osteopatía  Madrid Dilema 

John E. Upledger,  Jon D. 
Vredevoogd 

2007 Terapia cráneo sacra I 2ª 
edición 

 Barcelona Paidotribo 

John E. Upledger 2004 Terapia cráneo sacra II 
“más allá de la duramadre” 

 Barcelona Paidotribo 

Philipp Richter, Eric Hebgen 2010 Puntos Gatillo y cadenas 
musculares en osteopatia  y 
terapia  manual 

 Barcelona Paidotribo 

Torsten Liem 2002 La osteopatia cráneo sacra  Barcelona Paidotribo 

Jean Pierrre Barral 2009 Manipulaciones viscerales 2   Elsevier Masson 

Jean Pierrre Barral 2009 Manipulaciones viscerales 1   Elsevier Masson 

Jean Pierrre Barral 2005 Comprender los mensajes de 
nuestro cuerpo 

 Barcelona Urbano 

Jean Pierrre Barral 2009 Manipulaciones de los nervios 
craneales 

 Barcelona Elsevier Masson 

Francisco Colell Mitjans 2003 Osteopatía visceral  Barcelona Morales I Torres 
editors 

Rodrigo C. Mirralles Marrero 2000 Biomecánica clínica del aparato 
locomotor 

 Barcelona Masson 

Antonio Jurado. Ivan Medina 2002 Manual de pruebas 
diagnósticas 

 Barcelona Paidotribo 

Gilles de Coux Philippe Curtil 2009 Tratado práctico de osteopatía 
estructural 

 Barcelona Paidotribo 

Leon Chaitow Sandy Fritz 2008 Lumbalgia y dolor pélvico  Barcelona Elsevier Churchill 
livingstone 

Serge Tixa Bernard Ebenegger 2005 Atlas de técnicas articulares 
osteopáticas de las 
extremidades 

 Barcelona Masson 

Donald A.Neumann 2007 Fundamentos de 
Rehabilitación física. 
Cinesiología del sistema 

 Barcelona Paidotribo 
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musculoesquelético 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES(35%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 40. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 

PROVES PRÀCTIQUES (45%) 
 

ACTIVITAT-1 (25%) (Sra. Begoña Capilla) 
 

Descripció/detall de la prova i Criteris de puntuació: 
 

L’alumne haurà d’examinar dos músculs, cada múscul tindrà una puntuació de 5 punts  
A cadascun dels músculs haurà de: 
- Identificar una banda tensa amb el seu PGM i a on es troba amb més freqüència (1 punt) 

- Explicar el patró de dolor referit que provocarà ( 2 punts) 

- Fer el tractament del PGM utilitzant una de les tècniques explicades a classe de 

tractament conservador per tal de desactivar-lo (2 punts) 

 

 

ACTIVITAT-2 (25%) (Sr. Alfonso Cánovas) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Consistirà en una proba oral on s'hauran d'aplicar diferents maniobres de tractament mostrades a 
classe, sempre sobre un context clínic real. 
 
Criteris de puntuació: 
La proba constarà de quatre preguntes amb un valor cadascuna de 2,5 punts. En cada maniobra es 
valoraran aspectes com la posició del terapeuta, l'execució de la tècnica, la seguretat de la 
maniobra, el grau de comunicació amb el pacient i la integració del coneixement teòric en la 
maniobra.  
La proba es supera amb una puntuació igual o superior a 5 punts. 
En cas d'una errada molt greu que pugui implicar risc al pacient. la proba constarà com a NO 
superada tot i que la puntuació final sigui igual o superior a 5 punts. 
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ACTIVITAT-3 (25%) (Sr. Ricard Tutusaus) 
 

Descripció/detall de la prova: 
La prova es basa en una avaluació pràctica on l’alumne ha de realitzar tres maniobres de teràpia 
manual osteopàtica 

 
Criteris de puntuació: 
Els ítems que s’avaluen en relació a la pràctica de la maniobra són els següents: 

 
- Posició del pacient ( amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Posició del fisioterapeuta (amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Realització de les preses (amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Mobilització aplicada (amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Comunicació terapeuta – pacient (amb un valor de 0 a 1 punt ) 
- Seguretat (amb un valor de 0 a 1 punt ) 
 

 

 
 

ACTIVITAT-4 (25%) (Sr. Carles Santapau) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Presentació d’un cas clínic en grups de 5 o 6 alumnes mitjançant una presentació de power point 
en la que hauran de parlar tots els components del grup. 
 
Criteris de puntuació: 
Es valorarà: 
A) Estructura de la presentació ( 3 punts)   

B) Coneixements adquirits i capacitat d’integració dels coneixements (7 punts) 
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TREBALLS ESCRITS (15%) 
 

RESOLUCIÓ D’UN CAS CLÍNIC (Sr. Ricard Montané) 
 

Descripció/detall del treball: 
 

 Grups de 6/7 alumnes (els grups s’establiran el primer dia de pràctiques) 

 El treball consisteix en resoldre un cas clínic. 

Criteris de puntuació: 

 S’avaluarà segons els següents paràmetres: 

o Altres proves diagnòstiques: 2 punts 

o Hipòtesi diagnòstica: 4 punts 

o Objectius en funció de la hipòtesi: 1,5 punts 

o Tractament en funció dels objectius: 2,5 punts 

 Lliurament del treball en “pdf” (via “moodle”), al final del semestre (data a concretar) 

 Lliurament d’una autoavaluació del grup en un sobre, el dia de la pràctica “8” de cada grup: 

cada alumne s’avalua a si mateix i a la resta del grup, de 0-10. “Només s’avalua el grau de 

participació en el treball del grup” 

 
NOTA FINAL: (“nota del professor” x “nota d’autoavaluació”) / 10 

 
 

ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (5%) 
 

ACTIVITAT-1 (Sr. Alfonso Cánovas) 
 

Descripció/detall de l’activitat: 
Es farà un cas clínic real resolt en grups de 5 persones. En el cas ha de fer-se una anamnesi 
completa, una exploració detallada, plantejar una orientació diagnòstica en fisioteràpia, analitzar 
les diferents influències que pot tenir el pacient i plantejar un tractament especificant l'ordre del 
mateix i les estructures a tractar. 
S'exposarà en un power point per grups en els que tots han de participar. 
El temps d'exposició serà de 12 minuts amb 5 minuts posteriors per al torn de preguntes. 
 
Criteris de puntuació: 
Per superar el treball s'ha d'aconseguir una nota igual o superior a 5 punts. S'avaluaran els 
següents aspectes: Anamnesi (1 punt), exploració del pacient (1 punt), orientació diagnòstica en 
fisioteràpia (0,5 punts), influències de la disfunció (2,5 punts), proposta i ordre de tractament (2 
punts), aportació científica al cas (1,5 punts), presentació (1 punt) i resposta coherent de les 
preguntes realitzades (0,5 punts). 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura FISIOPATOLOGIA NEUROLÒGICA 
Codi 200575 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 4 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CASTELLÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. NEUS CIURANA 

e-mail marianeus.ciurana@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a DR. JOSÉ ÁLVAREZ SABÍN 

e-mail josalvar@vhebron.net 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver 
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA - II”  del primer semestre de tercer curs. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia Neurològica 

 

 Aquesta assignatura pretén aprofundir en els mecanismes fisiopatològics que es donen en les 
lesions del sistema nerviós central tant en patologia focal com neurodegenerativa així com les 
eines per mesurar les alteracions de l’estructura i la funció, limitacions en l’activitat i 
restriccions en la participació secundàries a aquestes. 

 

 El coneixement de la Fisiopatologia d’aquests processos neurològics permetrà realitzar el 
diagnòstic de fisioteràpia i  planificar, aplicar i avaluar el tractament de fisioteràpia; sent 
imprescindible per exercir com a fisioterapeutes en el camp de la neurologia. 

 

 

mailto:marianeus.ciurana@eug.es
mailto:josalvar@vhebron.net
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.24. Explicar detalladament la fisiopatologia de les malalties 
neurològiques, identificant les manifestacions que apareixen al llarg del 
procés. 

Objectius específics: 
E1.24.1.Descriure els diferents tipus de ictus, la seva fisiopatologia i 
epidemiologia.  
E1.24.2. Descriure els diferents graus de traumatismes. 
cranioencefàlics, la seva fisiopatologia i el seu pronòstic. 
E1.24.3. Enumerar els diferents tipus de tumors cerebrals. 
E1.24.4. Descriure els mecanismes fisiopatològics subjacents la 
l’epilèpsia. 
E1.24.5. Descriure diferents funcions cognitives i les seves principals 
alteracions. 
E1.24.6. Enumerar les diferents escales de valoració utilitzades en 
neurologia. 
E1.24.7. Descriure els diferents tipus de trastorns del son i 
manteniment de la vigília. 
E1.24.8 Descriure els diferents tipus de demències. 
E1.24.9. Enumerar les diferents tècniques d’investigació en 
neurorehabilitació. 
E1.24.10 Descriure la fisiologia i la fisiopatologia  dels ganglis basals 
i alteracions relacionades. 
E1.24.11 Descriure la fisiologia i la fisiopatologia  del cerebel  i 
alteracions relacionades. 
E1.24.12 Relacionar la citoarquitectura del còrtex cerebral amb les 
diferents afectacions corticals que es poden produir després d’una 
lesió cerebral. 
E1.24.13 Relacionar l’estrès oxidatiu i l’apoptosi amb les diferents 
situacions que les poden causar. 
 
 

E1.25. Enumerar els tractament medicoquirúrgics, fonamentalment en 
el seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics, que s’apliquen en les 
malalties neurològiques. 

Objectius específics: 
E1.25.1. Enumerar els tractaments aplicats en l’ictus. 
E1.25.2. Enumerar els tractaments aplicats als TCE. 
E1.25.3. Enumerar els tractaments aplicats als tumors cerebrals. 
E1.25.4. Enumerar els tractaments aplicats a l’epilèpsia. 
E1.25.5. Enumerar els diferents tractaments aplicats a les 
demències. 
E1.25.6 Enumerar els tipus de processos neuroplàstics sobre els que 
es fonamenten les tècniques de rehabilitació neurològica. 
 
. 
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Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.20. Descriure i aplicar els procediments avançats de valoració de 
fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació del sistema 
nerviós i la possible repercussió funcional. 

Objectius específics: 
E7.20.1. Enumerar les diferents tècniques de neuroimatge 
utilitzades en neurorehabilitació. 
E7.20.2.  Relacionar diferents patologies amb la seva neuroimatge 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Les funcions cognitives cerebrals superiors o funcions cognitives. 
2. Trastorns de la son i manteniment de la vigília. 

2.1. Vigília i son. 
2.2. Tipus de son. 
2.3. Insomnis. 
2.4. Hipersòmnia. 
2.5. Trastorns del ritme vigília-son. 
2.6. Parasòmnies. 

3. Demències 
4. Patologia cerebrovascular. 

4.1. Impacte sociosanitari de l’ictus. 
4.2. Tipus i nomenclatura de l’ictus. 
4.3. Ictus isquèmic: AIT i infart cerebral. 
4.4. Tractament de l’ictus isquèmic. 
4.5. Neuroprotecció i neuroreparació. 
4.6. Hemorràgia intracerebral. 
4.7. Hemorràgia subaracnoïdal. 
4.8. Trombosi de venes i sins cerebrals. 
4.9. Deteriorament cognitiu vascular i demència vascular. 
4.10. Escales de valoració neurològica i funcional. 
4.11. El Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral. Paper de la Fisioteràpia. 
4.12. El fisioterapeuta en una unitat d’Ictus. 

5. Tumors intracranials. 
5.1. Classificació. 
5.2. Fisiopatologia. 
5.3. Manifestacions clíniques. 
5.4. Diagnòstic. 
5.5. Tractament. 

6. Traumatismes cranioencefàlics. 
6.1. Epidemiologia. 
6.2. Classificació. 
6.3. Valoració del nivell de consciència. 
6.4. Commoció i contusió cerebral. 
6.5. Complicacions. 
6.6. Tractament. 
6.7. Seqüeles. 

7. Tècniques d’investigació en Neurologia. 
8. Sinapsi i neurotransmissors 
9. Citoaquitectura del còrtex cerebral 
10. Anatomia, fisiologia i patofisiologia dels ganglis basals. 
11. Anatomia, fisiologia i patofisiologia del cerebel 
12. Neuroplasticitat 
13. Estrés oxidatiu, apoptosi i dany cel·lular 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques amb el suport de les TIC on es proporcionaran els coneixements teòrics 
necessaris  per aprofundir en la fisiopatologia de les diferents afectacions neurològiques. 
 
Hores estimades: 30. 

 

 Presentació per part del professor, de peces anatòmiques de dissecció. 
 

Hores estimades: 2. 
 

ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Observació i manipulació de les peces anatòmiques de dissecció. 
 

Hores estimades: 2. 
 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació que completi els coneixements transmesos pel professor i 
valorable a les proves escrites.  
 
Hores estimades: 20. 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 44. 

 
 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1, E7 30 

Presentació peces 
anatòmiques de 
dissecció 

E1 2 

Act. 
supervisades 

Observació i 
manipulació de les 
peces anatòmiques de 
dissecció 

E1 22 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1, E7 20 

Treball autònom E1, E7 44 

HORES TOTALS 98 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 100 % 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 100 % E1, E7 2 

HORES TOTALS 2 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Codina Puiggrós, A.  1994 Tratado de neurología.  Madrid. 

 

Editorial Libro del 
Año 

Pascual Gómez, J. 2008 Tratado de Neurología Clínica   Ars Médica 

Zarranz, J. J.  2008 Neurología.   Madrid 

 

Elsevier España. 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Adams, R. D., Victor, M.  2011 Principios de neurología.   Mexico Ed. McGraw-Hill 
Interamericana 

Harrison. 2010 Principios de medicina interna.   McGraw-Hill 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 
Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
 
NOTA: LES PRÀCTIQUES DE DISSECCIÓ ES FAN EN DISSABTE 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES(100%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 

 Aprofundiment en Anatomofisiologia (40%) (Sra. Neus Ciurana). 

 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 30 minuts. 

 

 Patofisiologia (60%) (Dr. José Álvarez). 

 Número total de preguntes de la prova: 30. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 40 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura VALORACIÓ NEUROLÒGICA I DIAGNÒSTIC DE FISIOTERÀPIA 
Codi 200591 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 4 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. MARTA FERNÁNDEZ LOBERA 

e-mail marta.fernandez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SRA. SILVIA PUIG 

e-mail silvia.puig@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ÈLIA GONZALEZ  

e-mail elia.gonzalez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. LLUÏSA PORTE CARRERA 

e-mail lluisa.porte@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver 
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA - II”  del primer semestre de tercer curs. 

 

 

mailto:marta.fernandez@eug.es
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia Neurològica 

 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases de la valoració i diagnòstic fisioterapèutic en 
neurologia avançada, per mitjà del  coneixement, aprofundiment i l’aprenentatge del correcte 
ús d’escales de fisioteràpia estandarditzades, així com de tècniques de valoració més 
objectives i reproduïbles. 

 Aquesta assignatura pretén familiaritzar l’estudiant amb les valoracions realitzades per altres 
membres del equip de neurorehabilitació (neuropsicòleg, logopeda i terapeuta ocupacional) 
amb l’objectiu de realitzar un treball multidisciplinar eficient. 

 

 El coneixement del contingut d’aquesta assignatura és bàsic pels professionals que es volen 
dedicar a l’exercici de la Fisioteràpia Neurològica com a manera de realitzar un control dels 
avanços que efectua  el pacient, així com una manera de planificar els objectius de tractament 
a curt i llarg termini.  

 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.12. Aplicar els coneixements i competències adquirits per a resoldre 
casos clínics complexes, en l’àmbit de la neurologia. 

Objectius específics: 
E5.12.1. Identificar les diferents patologies neurològiques a partir 
de la valoració de les alteracions del to muscular, la sensibilitat i el 
control motor en el marc de casos clínics reals presentats a classe. 
E5.12.2. Reconèixer el tipus d’alteració del to muscular que 
presenta un pacient real. 
E5.12.3. Diferenciar els problemes de to muscular dels problemes 
estructurals causats per les alteracions del teixit conjuntiu en el 
marc d’un cas real presentat a classe. 
E5.12.4. Diferenciar les alteracions del to muscular del tipus 
hipertonia espàstica de les del tipus hipertonia protectora en el 
marc d’un cas real presentat a classe. 
E5.12.5. Diferenciar alteracions de la sensibilitat d’alteracions de 
l’atenció en el marc d’un cas clínic real presentat a classe. 
E5.12.6. Detectar  els trastorns de la sensibilitat que presenta un 
pacient en el marc d’un cas clínic real presentat a classe. 
E5.12.7. Descriure les alteracions de la marxa de casos clínics reals 
presentats a classe. 
E5.12.8.  Detectar els dèficits de control motor i equilibri que 
presenten diferents pacients en el marc de casos clínics reals 
presentats a classe. 
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Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.20. Descriure i aplicar els procediments avançats de valoració de 
fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació del sistema 
nerviós i la possible repercussió funcional. 

Objectius específics: 
E7.20.1.  Utilitzar de manera adequada diferents escales de 
valoració en neurologia. 
E7.20.2. Analitzar la marxa normal i patològica en el marc del dany 
cerebral adquirit.. 
E7.20.3. Aplicar mètodes objectius de valoració de la postura i 
trastorns motors. 
E7.20.4 Aplicar mètodes objectius de valoració  neurodinàmica en 
Neurologia  Central. 

 

 
 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.11. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos 
clínics complexes en l’àmbit de les patologies neurològiques. 

Objectius específics: 
E8.11.1. Formular una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir 
de la valoració i les diferents proves diagnòstiques realitzades en un 
cas clínic real presentat a classe. 

 

 
 
 
 
 
Competències Transversals 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Desenvolupar capacitats comunicatives entre membres d’un 
mateix equip per tal d’afavorir la discussió de casos clínics en 
l’àmbit de les sessions clíniques. 
T7.2. Desenvolupar la capacitat de transmetre informació a la resta 
de l’equip multidisciplinar.  

 

 
 

Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Argumentar l’elecció de les escales de valoració de fisioteràpia 
en funció de les afectacions presentades pels pacients. 
T9.2. Debatre la conveniència  de la selecció de les diferents eines 
de valoració escollides  en diferents treballs  científics 
proporcionats pels professors de l’assignatura.  
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Competències General 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Argumentar l’elecció de les escales de valoració de 
fisioteràpia en funció de les afectacions presentades pels pacients. 
G1.2. Debatre la conveniència  de la selecció de les diferents eines 
de valoració escollides  en diferents treballs  científics proporcionats 
pels professors de l’assignatura. 
 

 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T7. 
Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit crític”. 

 

 
 

CONTINGUTS 

 
 
1. Escales de valoració en fisioteràpia neurològica avançada. 

1.1. Escales de valoració del equilibri. 
1.2. Escales de valoració de la marxa. 
1.3. Escales de valoració de l’EESS. 
1.4. Escales de valoració de les AVD. 

2. La observació del pacient neurològic: escales i raonament rehabilitador neurocognitiu. 
3. Valoració Neurodinàmica en Neurologia  Central. 

3.1. Nervi medià: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.2. Nervi cubital: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.3. Nervi radial: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.4. Nervi axil·lar: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.5. Nervi femoral: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.6. Nervi obturador: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.7. Nervi safè: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.8. Nervi ciàtic: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.9. Nervi tibial: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.10. Nervi peroneo superficial: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.11. Nervi peroneo comú: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.12. Nervi plantar: Patrons evasius, tests neurals i punts de compressió. 
3.13. Parells cranials. 

4. Mètodes objectius de valoració de la postura i trastorns motors. 
5. Valoració de casos clínics reals mitjançant la tutorització de les professores de l’assignatura. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 

 Exposicions teòriques amb el suport de TIC on es proporcionaran les bases teòriques sobre els 
mètodes d’avaluació avançats en fisioteràpia neurològica. 
Hores estimades: 19 

 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 1. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics reals a partir dels 
quals els alumnes hauran de decidir les tècniques de valoració que aplicaran sota la supervisió del 
professor responsable. 

 
Hores estimades:  18. 

 
 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar en pacients 
reals  les diferents valoracions exposades sota la supervisió del professor responsable. 

 
Hores estimades: 4. 
 

 Treball en grup: valoració d’un pacient amb afectació neurològica, l’estudi del seu historial i 
l’establiment de la hipòtesi diagnòstica en funció dels dèficits, limitacions de l’activitat i 
restriccions en la participació observats. 
 
Hores estimades: 15. 
 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 

 Cerca i tractament d’informació: Anàlisi d’articles científics sobre diferents escales i mètodes de 
valoració. 

 

Hores estimades: 10. 
 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 30,25. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E5, E7, E8 19 

Exposicions pràctiques E5,  E7, E8 1 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E5, E7, E8, T9, G1, G2 18 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

 E5, E7, E8 4 

Treball en grup  E5, E7, E8,  T7, T9, G1 15 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

 E5, E7, E8 10 

Treball autònom  E5,  E7, E8 30,25 

HORES TOTALS 97,25 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del  30 % 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del  40% 

 Anàlisi  d’articles científics subministrats pels professors de l’assignatura amb un pes global del 
10% 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 20% 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 30%  E5, E7, E8 2 

Proves practiques 40%  E5, E7, E8 0.25 

Anàlisi d’articles científics 
 

10%  E5, E7, E8 
0.25 

Activitats realitzades en grup          20%  E5, E7, E8,  T7, T9, 
G1 

0,25 

HORES TOTALS 2.75 
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PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (30%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 25 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 

PROVES PRÀCTIQUES (40%) 
 
 

VALORACIÓ DE PACIENTS REALS (34%) (Sra. Marta Fernández) 
 
APLICACIÓ D’ESCALES CLÍNIQUES EN UN PACIENT REAL (40%) 

 
Descripció/detall de la prova: Es realitza una pregunta escrita on es demana a l’alumne que apliqui 
les escales apreses en cursos anteriors a un cas clínic real a partir de la lectura de l’historial clínic 
del pacient. 
 
Criteris de puntuació: Aquesta prova comptarà 4 punts. Es valorarà la relació de les escales triades 
amb la lesió que presenta el pacient, el seu estadi i les deficiències que presenta el pacient. 

 
OBSERVACIÓ DE PATRONS EVASIUS EN UN PACIENT REAL (60%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Observació d’un pacient. Detectar els patrons evasius d’un pacient i relacionar-los amb els nervis 
que podrien estar afectats, per escrit. S’analitzen dos casos. 
 
Criteris de puntuació:  
3 punts per cada cas. 
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VALORACIÓ D’UN PACIENT REAL (33%) (Sra. Èlia González) 
 

Descripció/detall de la prova:  
El professor realitza la valoració d’un pacient davant dels alumnes, on hauran d’identificar tant les 
diferents proves com les escales utilitzades reconeixent els dèficits presentats per part del pacient. 
Després de la valoració del pacient, la professora proposa un examen escrit amb 4 preguntes 
basades en la valoració del pacient que l’alumne haurà de desenvolupar. 
Aquesta activitat es realitza dues vegades pels dos dies dedicats a la valoració. 
La nota final d’aquesta activitat serà el resultat de la mitjana dels dos exàmens. 
 
Criteris de puntuació:  
Cada pregunta val 2,5 punts: 

- Si es contesta correctament: 2,5 punts 

- Si es contesta parcialment: 1,5 punts  

- Si no contesta correctament: 0 punts. 

 

 
 
 

APLICACIÓ D’ESCALES CLÍNIQUES EN UN PACIENT REAL (33%) (Sra. Sílvia Puig) 
 
Descripció/detall de la prova:  
Es realitza una pregunta escrita on es demana a l’alumne que realitzi una valoració funcional a 
través de l’observació de l’activitat del desvestit i raoni la tria d’una escala estandarditzada que  es 
podria aplicar al pacient per valorar les deficiències observades a través de l’activitat.  
 
Criteris de puntuació:  
Aquesta prova comptarà 10 punts. Es valorarà l’observació realitzada per part de l’alumne a través 
de l’activitat funcional i el raonament per la tria de les escales. 

 

 
 

ANÀLISI D’ARTICLES CIENTÍFICS (10%) (Sra. Silvia Puig) 
 

 
Descripció/detall del treball:   
Es realitzarà una prova tipus test de 5 preguntes sobre un article científic que tracti d’escales de 
valoració.  
 
Criteris de puntuació:  
Es puntuarà sobre 10. Cada pregunta se li dóna 2 punts per resposta correcta i -0,5 punts per 
resposta incorrecte. 
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ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (20%) 
 

 

Aquest treball és una activitat conjunta amb l’assignatura de “Tractament fisioterapèutic en 
Neurologia”. 
 

Descripció/detall del treball: 
El treball consisteix en realitzar una valoració d’un pacient (1 sessió) per tal de determinar els objectius 
principals i secundaris a aconseguir amb aquest pacient i posteriorment planificar un pla de tractament 
que es portarà a terme durant tres sessions més. 
Els grups (de 4 persones) estaran tutoritzats per un tutor que serà l’encarregat d’avaluar-ne el resultat 
final. 
Els alumnes podran escollir el pacient a tractar. En cas de no tenir cap pacient els alumnes podran fer el 
treball directament al centre del tutor.  
El treball consta de les següents parts: 
 

1. Valoració: 
- Anamnesi. 

- Observació del pacient. 

- Determinar els objectius personals  del pacient. 

- Valoració dels dèficits, limitacions de l’activitat i limitacions en la participació (s’han de passar 

com a mínim 3 escales de valoració i justificar la seva elecció). 
 

2. Planificació del tractament: 
Abans d’iniciar el tractament s’hauran de determinar els objectius que cada  grup treballarà amb cada 
pacient, amb l’objectiu de planificar el tractament que es realitzarà posteriorment en cada sessió de 
tractament. 
Això es realitzarà durant una primera tutoria amb el tutor assignat. En aquesta, també, s’entregarà al 
tutor del treball l’informe d’avaluació. En aquesta sessió, s’orientarà als alumnes i es resoldran 
possibles dubtes de cara a la posada en pràctica del tractament planificat. 
 

3. Tractament: 
Es realitzaran tres sessions de tractament. S’haurà d’enfocar cada sessió de manera que es treballi un 
objectiu de tractament en concret. S’hauran de descriure les activitats de tractament dutes a terme. La 
justificació de l’elecció de les diferents activitats de tractament, així com la capacitat de realitzar 
modificacions en el tractament de manera justificada, serà imprescindible.  
La segona tutoria servirà per discutir els resultats del tractament i per enfocar la presentació oral. 
 

Criteris de puntuació: Avaluació del treball: 
Es realitzaran dues entregues i una presentació oral: 

- Primera tutoria: S’entregarà al tutor l’informe d’avaluació del pacient. (80% de la nota de 

valoració) 

- Segona tutoria: S’entregarà al tutor l’informe de tractament del pacient (80% de la nota de 

tractament). 

- Presentació oral: La resta de la nota (20% de valoració i 20% de tractament) s’avaluarà en una 

presentació oral. Aquesta presentació consistirà en una presentació de les idees principals i les 

conclusions finals del treball a la resta de companys. La presentació tindrà una duració de 10 

minuts més cinc minuts més de preguntes. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura TRACTAMENT FISIOTERAPÈUTIC EN NEUROLOGIA 
Codi 200586 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 10 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
 

Nom professor/a SRA. SILVIA PUIG 

e-mail silvia.puig@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

Nom professor/a SRA. MARTA FERNÁNDEZ LOBERA 

e-mail marta.fernandez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ÈLIA GONZÀLEZ ROCH 

e-mail elia.gonzalez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. VICENS PUNÇOLA 

e-mail vicens.punsola@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DRA. ESTHER MUR  GIMENO 

e-mail esther.mur@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARISA FRONTERA AVELLANA 

e-mail marisafront@yahoo.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. TERESA XIPELL PRUNÉS 

e-mail teresa.xipell@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. LLUÏSA PORTE CARRERA 

e-mail lluisa.porte@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

mailto:elia.gonzalez@eug.es
mailto:vicens.punsola@eug.es
mailto:esther.mur@eug.es
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Nom professor/a SR. MARC TERRADELLAS 

e-mail marc.terradellas@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver 
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA - II”  del primer semestre de tercer curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia Neurològica 

 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases del Tractament Fisioterapèutic en Neurologia 
avançada, així com aprofundir en les tècniques complementàries aplicades en 
neurorehabilitació. 

 

 El conèixer i aplicar de manera adequada les diferents tècniques de fisioteràpia neurològica 
avançada en pacients reals és imprescindible per a preparar al estudiant de manera adequada 
per fer front de manera correcta al posterior desenvolupament de la seva carrera professional 
en l’àmbit de les patologies neurològiques. 

 
 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 
 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.20. Aplicar els mètodes i tècniques avançades de fisioteràpia 
referides a les patologies neurològiques. 

Objectius específics: 
E3.20.1. Utilitzar maniobres per alliberar tensions del canal 
medul·lar. 
E3.20.2. Utilitzar maniobres per alliberar restriccions a les 
extremitats superiors i inferiors. 
E3.20.3. Utilitzar maniobres per millorar la vascularització de les 
extremitats inferiors i descongestionar l’abdomen. 
E3.20.4. Utilitzar maniobres viscerals per millorar el trànsit 
intestinal. 
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E3.20.5. Descriure tècniques alternatives de tractament utilitzades 
en neurorehabilitació. 
E3.20.6. Descriure tècniques que afavoreixen la regeneració del 
sistema nerviós perifèric. 
E3.20.8. Distingir les diferents teories de control motor i relacionar-
les amb la pràctica clínica. 
E3.20.9. Descriure les bases neurofisiològiques del aprenentatge 
motor i relacionar-les amb la pràctica clínica. 
E3.20.10. Definir els diferents mecanismes de neuroplasticitat i 
relacionar-los amb la pràctica clínica. 
E3.20.11. Distingir els tipus de neuroplasticitat i relacionar-los amb 
la pràctica clínica. 
E3.20.12. Reconèixer els tipus de tasques posturals, les diferents 
estratègies motores i relacionar-les amb les bases 
neurofisiològiques del control postural. 
E3.20.13. Reconèixer les diferències existents entre el tractament 
del pacient neurològic adult i el pacient neuropediàtric. 
E3.20.15. Utilitzar maniobres neurodinàmiques per a tractar el 
sistema nerviós central i perifèric. 
E3.20.15. Utilitzar maniobres de fisioteràpia respiratòria per a 
millorar la ventilació del malalt neuromuscular. 
 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.12. Aplicar els coneixements i competències adquirits per a resoldre 
casos clínics complexes, en l’àmbit de la neurologia. 

Objectius específics: 
E5.12.1. Aplicar tècniques miofascials en pacients neurològics reals 
sota la supervisió del professor de l’assignatura. 
E5.12.2. Aplicar tècniques neurodinàmiques en pacients 
neurològics reals sota la supervisió del professor de l’assignatura. 
E5.12.3. Aplicar tècniques per facilitar el to postural en pacients 
neurològics reals sota la supervisió del professor de l’assignatura. 
E5.12.4. Aplicar tècniques per inhibir el to postural en pacients 
neurològics reals sota la supervisió del professor de l’assignatura. 
E5.12.5. Aplicar tècniques viscerals en pacients neurològics reals 
sota la supervisió del professor de l’assignatura. 
E5.12.6. Aplicar tècniques per millorar l’equilibri i el control 
postural en pacients neurològics reals sota la supervisió del 
professor de l’assignatura. 
E5.12.7. Aplicar tècniques per facilitar i millorar el moviment 
voluntari de les extremitats inferiors i superiors en pacients 
neurològics reals sota la supervisió del professor de l’assignatura. 
E5.12.8. Aplicar tècniques per millorar la marxa en pacients 
neurològics reals sota la supervisió del professor de l’assignatura. 
E5.12.9. Reconèixer la necessitat de realitzar una intervenció i 
tractament respiratori en el malalt neurològic. 

 
 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 
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Resultats d’aprenentatge E9.28. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques. 

Objectius específics: 
E9.28.1. Formular els objectius de tractament generals i específics 
en funció de la valoració de fisioteràpia realitzada a un pacient real 
presentat a classe. 
E9.28.2. Enumerar els objectius de tractament de la hidroteràpia. 
E9.28.3. Enumerar els objectius de tractament de la hipoteràpia. 
 

E9.29. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament avançat de fisioteràpia en les patologies 
neurològiques. 

Objectius específics: 
E9.29.1. Formular els objectius de tractament a curt i llarg termini 
en funció de les necessitats i objectius  personals del pacient en el 
marc de casos clínics reals presentats a classe. 
E9.29.2. Programar l’ordre de les diferents activitats de tractament 
en funció dels objectius de fisioteràpia marcats per la valoració de 
fisioteràpia i els objectius personals del pacient. 

 
E9.30. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el 
tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques. 

Objectius específics: 
E9.30.1. Descriure les característiques del cavall adequat per a la 
realització d’hipoteràpia. 
E9.30.2. Descriure les característiques de l’espai i el material 
adequat per a la realització d’hipoteràpia. 
E9.30.3. Descriure les característiques de l’espai i el material 
adequat per a la realització d’hidroteràpia. 

 

 
Competències Transversals 

 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Planificar el tractament d’un pacient real a partir de les dades 
obtingudes de la valoració de fisioteràpia. 

 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Consensuar les tècniques de tractament de fisioteràpia que 
s’utilitzaran en la realització del tractament d’un pacient neurològic. 
durant un temps determinat. 
T7.2. Consensuar l’ordre de l’aplicació de les diferents tècniques de 
fisioteràpia neurològica que s’utilitzaran en la realització d’un 
pacient neurològic durant un temps determinat. 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.2. Escollir les tècniques adequades per al tractament de 
diferents casos clínics relacionant i justificant les decisions preses 
en relació als coneixements neurofisològics i neurocientífics actuals. 
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Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1 Escollir les tècniques adequades per al tractament de diferents 
casos clínics relacionant i justificant les decisions preses en relació 
als coneixements neurofisològics i neurocientífics actuals. 
 

 
Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”, “T7. Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit 
crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 

1. Tècniques de fisioteràpia visceral aplicades al tractament de pacients neurològics. 
1.1. Maniobres per millorar la vascularització de les extremitats inferiors i per descongestionar 

l’abdomen. 
1.1.1. Maniobres pel fetge. 
1.1.2. Maniobres de descongestió pelviana. 
1.1.3. Maniobres de descongestió del diafragma. 

1.2. Maniobres per millorar la mobilitat del maluc. 
1.2.1. Maniobres de tractament del cec. 

1.3. Maniobres viscerals per millorar el trànsit intestinal. 
1.3.1. Maniobres de tractament de colon i recte. 

2. Tècniques miofascials aplicades al tractament del pacient neurològic. 
2.1. Maniobres per alliberar tensions del canal medul·lar. 
2.2. Maniobres profundes per alliberar restriccions a les extremitats superiors i inferiors. 

3. Tècniques complementàries en fisioteràpia neurològica. 
3.1. Introducció a la hipoteràpia. 
3.2. Introducció a la hidroteràpia. 
3.3. Nutrició i sistema nerviós. 

4. Tècniques d’anàlisi i treball del control postural. 
5. Tècniques neurodinàmiques en fisioteràpia neurològica. 

5.1. Tècniques de mobilització del sistema nerviós: 
5.1.1.  Nervi medià. 
5.1.2.  Nervi cubital. 
5.1.3.  Nervi radial. 
5.1.4.  Nervi axil·lar. 
5.1.5.  Nervi femoral. 
5.1.6.  Nervi obturador. 
5.1.7.  Nervi safè. 
5.1.8.  Nervi ciàtic. 
5.1.9.  Nervi tibial. 
5.1.10.  Nervi peroneo superficial. 
5.1.11.  Nervi peroneo comú. 
5.1.12.  Nervi plantar. 
5.1.13.  Parells cranials. 

5.2. Tècniques de descompressió del sistema nerviós. 
5.3. Tècniques de mobilització del neuroeix. 
5.4. Tècniques d’alliberació de la cavitat cranial. 

6. Tècniques de fisioteràpia respiratòria específiques per a malalts neuromusculars. 
6.1. Fisiopatologia respiratòria en el pacient neuromuscular. 
6.2. Avaluació respiratòria del pacient neuromuscular. 
6.3. Fisioteràpia respiratòria del pacient neuromuscular. 
6.4. Cas clínic de malalt neuromuscular: ELA. 
6.5. Conceptes bàsics de la ventilació mecànica no invasiva per evitar la insuficiència respiratòria. 
6.6. Repàs de tècniques manuals per a millorar la ventilació i/o el drenatge de secrecions. 

7. Bases neurofisiològiques del tractament de fisioteràpia neurològica: Neuroplasticitat i 
aprenentatge motor. 

8. Regeneració de lesions nervioses perifèriques: Bases del tractament. 
9. Introducció a la fisioteràpia neuropediàtrica. 
10. Tractament de casos clínics reals mitjançant la tutorització de les professores de l’assignatura. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques amb el suport de TIC on es proporcionaran les bases teòriques sobre les 
tècniques de tractament avançades en fisioteràpia neurològica. 

. 
Hores estimades: 20. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 13,5. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics reals a partir dels 
quals els alumnes hauran de planificar el contingut del tractament que s’aplicarà sota la supervisió 
del responsable de l’assignatura. 

 
Hores estimades: 18. 

 
 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 34. 
 

 Treball en grup per a la confecció  i l’execució d’un pla de tractament sobre un pacient escollit per 
els alumnes, que s’exposarà oralment davant del grup classe  

 
Hores estimades: 35. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació anàlisi d’articles d’investigació subministrats pels diferents 
professors de l’assignatura. 
 
Hores estimades: 20. 
 
 

 Redacció d’informes de fisioteràpia sobre els casos reals presentats a classe. 
 

Hores estimades: 20. 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 86,5. 
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TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques  E3, E5,  E9 20 

Exposicions pràctiques E3 13,5 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3,  E5, E7, E9,  T5, T9, 
G1, G2 

18 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3, E5,  34 

Treball en grup E3, E5, E9, T7, T9, G1 35 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E3, E5 20 

Redacció d’informes  E3, E5,  E9, T5, T7, T9, 
G1, G2 

20 

Treball autònom  E3, E5,  E9 86,5 

HORES TOTALS 247 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del  20% 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del 60% 

 Treball de la lectura d’articles científics 5% 

  Els treballs escrits sobre  els casos  clínics presentats a classe. Amb un pes global del  5% 

 Les activitats realitzades en grup per a la planificació i execució d’un cas clínic real escollit per el 
grup d’alumnes. Amb un pes global del 10% 

 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 20 %  E3, E5,  E9 2 

Proves practiques 60 % E3, E5 0,25 

El treballs escrits i els casos 
clínics presentats 
 

5 %  E3, E5,  E9, T5, T7, 
T9, G1, G2 --- 

Treball de la lectura d’articles 
científics 
 

5 %  E3, E5, E9 
0,25 

Activitats realitzades en grup 10 % E3, E5, E9, T7, T9, 
G1 

0,5 

HORES TOTALS 3 
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PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (20%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 25 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 

PROVES PRÀCTIQUES (60%) 
 
 

VALORACIÓ DE TRACTAMENT AMB PACIENTS REALS (17%) (Sra. Marta Fernández) 
 

SUBACTIVITAT – 1 (60%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Respondre  preguntes concretes sobre els casos presentats a la sessió anterior per la professora. 
Les preguntes seran sobre el tractament que es va realitzar, els resultats del tractament realitzat, la 
progressió d’aquest, etc.  
 
Criteris de puntuació:  
Cada pregunta tindrà un valor de 3 punts. És valorarà si l’alumne es capaç d’argumentar, de 
manera raonada, les actuacions dutes a terme durant la sessió de tractament per la professora de 
l’assignatura. 

 
SUBACTIVITAT – 2 (40%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Plantejar, per escrit, 4 activitats de tractament relacionades amb un objectiu funcional concret 
després d’observar la valoració  d’un pacient real realitzada per la professora de l’assignatura. Els 
alumnes hauran d’escollir entre  les activitats de tractament que han après a l’assignatura 
“Fisioteràpia en Neurologia I i II” i “Tractament en Fisioteràpia Neurològica”. L’elecció de cada 
activitat s’haurà de relacionar amb l’objectiu funcional concret i s’haurà de justificar. 
 
Criteris de puntuació:  
4 punts. Un punt per activitat. 
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VALORACIÓ DE TRACTAMENT AMB PACIENTS REALS (17%) (Sra. Silvia Puig) 

 
SUBACTIVITAT – 1 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Respondre  preguntes concretes sobre el tractament realitzat per la professora. Les preguntes 
seran sobre el tractament que es va realitzar, els resultats del tractament realitzat, la progressió 
d’aquest, etc.  
 
Criteris de puntuació:  
5 punts. Es valorarà si l’alumne és capaç d’argumentar de manera raonada les actuacions dutes a 
terme durant la sessió de tractament per la professora de l’assignatura. 

 
SUBACTIVITAT – 2 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Després de veure el tractament realitzat per la professora, l’alumne haurà de descriure: 
-  4 exemples sobre valoracions realitzades a nivell: 

 D’estructura i funció (2 exemples).  

 D’activitat (2 exemples).  

- 4 exemples d’actuacions terapèutiques realitzades a nivell: 

 D’estructura i funció (2 exemples). 

 D’activitat funcional, segons la CIF (2 exemples). 

Criteris de puntuació: 5 punts. 2’5 punts per les valoracions i 2’5 punts per les actuacions 
terapèutiques.  
 

 

 
 

VALORACIÓ DE TRACTAMENT AMB PACIENTS REALS (17%) (Sra. Èlia González) 
 
Descripció/detall de la prova:  
El professor realitza el tractament amb un pacient neurològic, on l’alumne haurà de prestar atenció 
i recollir la descripció de tots els exercicis així com les modificacions obtingudes generals i 
específiques. Tots els continguts donats a classe poden ser un argument d’examen. Un cop s’ha 
realitzat la part pràctica i les discussions pertinents, l’alumne haurà de respondre de forma escrita 
a les cinc preguntes formulades pel professor.  
 
Criteris de puntuació:  
La puntuació màxima serà de 10 punts.  
- Cada pregunta val 2 punts si es respon correctament.  

- Si no es respon correctament alguna de les preguntes la puntuació pot variar en 0,5/1/1,5 

punts en funció de la resposta. 

Aquesta activitat es realitzarà 2 cops tenint en compte els dos dies de classe de tractament.  
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TÈCNIQUES MIOFASCIALS I TERÀPIA MANUAL VISCERAL APLICADA A NEUROLOGIA 
(17%) (Sra. Lluïsa Porte) 

 
Descripció/detall de la prova: 
Prova oral individual que consisteix en la realització de dues maniobres pràctiques: una pregunta 
del temari de tècniques miofascials i una altra pregunta de teràpia manual visceral. 
Es realitzarà l’últim dia de classe. 
 
Criteris de puntuació: 
Cada pregunta té un valor de 10 punts. Es valoraran els següents ítems; 
- Execució de la maniobra: 0-5 punts 

- Finalitat de la maniobra: 0-2 punts 

- Indicacions: 0-1’5 punts 

- Contraindicacions/Consideracions: 0-1’5 punts 

 
 
 

NEURODINÁMICA  (17%) (Sra. Marta Fernández) 

 
SUBACTIVITAT – 1 (60%) 

 
Descripció/detall de la prova:  
Es realitzen tres preguntes curtes relacionades amb les activitats de tractament practicades, que 
relacionin les activitats de tractament amb la clínica. 
 
Criteris de puntuació:  
Cada pregunta es valorarà amb dos punts, amb un total de 6 punts. Es valorarà la pertinència de les 
eleccions realitzades i la justificació raonada de les respostes. Les activitats no adequades es 
penalitzaran negativament. 

 
 
SUBACTIVITAT – 2 (40%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Es realitza una prova oral que consisteix en la realització d’una maniobra d’avaluació d’un nervi i 
després es realitza la seva mobilització. 
 
Criteris de puntuació: 
Test neural: 

- Incorrecte: 0 punts 

- Parcialment correcte: 1 punt 

- Correcte. Sense habilitat tècnica: 1,5 punts 

- Correcte. Efectuat amb gran habilitat tècnica: 2 punts 

Mobilització neural:  
- Incorrecta: 0 punts 

- Parcialment correcta: 1 punt 

- Correcta. Sense habilitat tècnica: 1,5 punts 

- Correcta. Efectuat amb gran habilitat tècnica: 2 punts 
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CONTROL POSTURAL  (15%) (Sra. Silvia Puig) 
 
SUBACTIVITAT – 1 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Es realitzarà un examen tipus test en relació al temari impartit sobre el tractament del control 
postural en el pacient neurològic.  
 
Criteris de puntuació: 5 punts. Un total de 10 preguntes: 

- Correcta: 0,5 punts 

- Incorrecta: - 0,25 punts 

 
SUBACTIVITAT – 2 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Es demanarà a l’alumne que realitzi a un company una maniobra de mobilització o facilitació 
apresa en les classes pràctiques.  
 
Criteris de puntuació:  
5 punts. Es valorarà la capacitat de l’alumne de facilitar el moviment i de realitzar de manera 
correcta les maniobres. 

 

 
 

ELS TREBALLS ESCRITS I ELS CASOS CLÍNICS PRESENTATS (5%) 
 
 

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA (Sr. Marc Terradellas) 
 

Descripció/detall del treball: 
Es demanarà a l’alumne la cerca d’un article científic relacionat amb el tractament de fisioteràpia 
respiratòria en malalts neurològics. Amb aquest article han de realitzar una fitxa de contingut. 
Un cop l’alumne ha escollit l’article enviarà al professor el títol del mateix, per tal que no es 
repeteixin els articles. 
L’alumne ha d’entregar impresa la fitxa de contingut. 
L’últim dia es proposa, que 10 alumnes que vulguin, de fer una breu presentació oral de l’article. 
 
Criteris de puntuació: 

- Fitxa de contingut: de 0 a 10 en funció de la qualitat del treball. 
- Alumnes que exposen de forma voluntària: 0,5-1 punt. 
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TREBALL DE LA LECTURA D’ARTICLES CIENTÍFICS (5%) (Sra. Èlia González)   
 
 
 
Es facilitaran 5 articles científics a l’inici del curs relacionats amb la matèria donada a l’assignatura 
(Tractament Fisioterapèutic en Neurologia). L’alumne haurà de llegir i analitzar cada article. Al  final del 
semestre es realitzarà una prova teòrica tipus test, on l’alumne podrà tenir els articles i amb les 
següents característiques: 

 
 Número total de preguntes de la prova (2 preguntes de cada article): 10 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta correcta. 

 Temps màxim de la prova: 25 minuts. 

 
 

 
 

ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (10%) 
 
 
 
Aquest treball és una activitat conjunta amb l’assignatura de “Valoració neurològica i 
diagnòstic de fisioteràpia” 
 
Descripció/detall del treball: 
El treball consisteix en realitzar una valoració d’un pacient (1 sessió) per tal de determinar els objectius 
principals i secundaris a aconseguir amb aquest pacient i posteriorment planificar un pla de tractament 
que es portarà a terme durant tres sessions més. 
Els grups (de 4 persones) estaran tutoritzats per un tutor que serà l’encarregat d’avaluar-ne el resultat 
final. 
Els alumnes podran escollir el pacient a tractar. En cas de no tenir cap pacient els alumnes podran fer el 
treball directament al centre del tutor.  
El treball consta de les següents parts: 
 
1. Valoració: 

- Anamnesi. 

- Observació del pacient. 

- Determinar els objectius personals  del pacient. 

- Valoració dels dèficits, limitacions de l’activitat i limitacions en la participació (s’han de passar 

com a mínim 3 escales de valoració i justificar la seva elecció). 

 
2. Planificació del tractament: 
Abans d’iniciar el tractament s’hauran de determinar els objectius que cada  grup treballarà amb cada 
pacient, amb l’objectiu de planificar el tractament que es realitzarà posteriorment en cada sessió de 
tractament. 
Això es realitzarà durant una primera tutoria amb el tutor assignat. En aquesta, també, s’entregarà al 
tutor del treball l’informe d’avaluació. En aquesta sessió, s’orientarà als alumnes i es resoldran 
possibles dubtes de cara a la posada en pràctica del tractament planificat. 
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3. Tractament: 
Es realitzaran tres sessions de tractament. S’haurà d’enfocar cada sessió de manera que es treballi un 
objectiu de tractament en concret. S’hauran de descriure les activitats de tractament dutes a terme. La 
justificació de l’elecció de les diferents activitats de tractament, així com la capacitat de realitzar 
modificacions en el tractament de manera justificada, serà imprescindible.  
La segona tutoria servirà per discutir els resultats del tractament i per enfocar la presentació oral. 
 
Criteris de puntuació: Avaluació del treball: 
Es realitzaran dues entregues i una presentació oral: 

- Primera tutoria: S’entregarà al tutor l’informe d’avaluació del pacient. (80% de la nota de 

valoració) 

- Segona tutoria: S’entregarà al tutor l’informe de tractament del pacient (80% de la nota de 

tractament). 

- Presentació oral: La resta de la nota (20% de valoració i 20% de tractament) s’avaluarà en una 

presentació oral. Aquesta presentació consistirà en una presentació de les idees principals i les 

conclusions finals del treball a la resta de companys. La presentació tindrà una duració de 10 

minuts més cinc minuts més de preguntes. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU DEL NEN I FISIOPATOLOGIA 

PEDIÀTRICA 

Codi 200573 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 4 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ i CASTELLÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. NÚRIA PASTALLÉ 

e-mail nuria.pastalle@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a DRA. MONTSERRAT BOSQUE 

e-mail mbosque@tauli.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DRA. CARME BRUN 

e-mail carme.brun@uab.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. NEUS CIURANA 

e-mail nc_confidential@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. MARC CORONAS 

e-mail marcorpui@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DRA. CARME FONS ESTUPINA 

e-mail cfons@hsjdbcn.org 

Horari de tutories A convenir 
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PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA - II”  del primer semestre de tercer curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Fisioteràpia específica en Pediatria 
 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases del desenvolupament psicomotriu del nen i de 
la Fisiopatologia Pediàtrica.  

 

 El coneixement del desenvolupament psicomotriu de l’infant  i de la fisiopatologia pediàtrica 
és imprescindible per exercir com a fisioterapeutes en el camp de la pediatria.  

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 
 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.26. Explicar la fisiopatologia de les malalties pediàtriques. 
Objectius específics: 
E1.26.1. Descriure les patologies d’origen neurològic que amb més 
freqüència afecten els infants.  
E1.26.2. Descriure les patologies neuromusculars que amb més 
freqüència afecten els infants. 
E1.26.3. Descriure les patologies del sistema musculoesquelètic que 
amb més freqüència afecten els infants. 
E1.26.4. Descriure les patologies del sistema respiratori que amb 
més freqüència afecten els infants. 
E1.26.5. Descriure les patologies  reumàtiques  que amb més 
freqüència afecten els infants. 
E1.26.6. Descriure les patologies més freqüents durant la infància. 
E1.26.7. Descriure el desenvolupament sensoriomotriu de  l’infant. 
E1.26.8. Descriure el desenvolupament motriu de  l’infant amb 
afectacions de l’aparell locomotor. 
E1.26.9. Descriure el desenvolupament cognitiu i del llenguatge de 
l’infant. 
E1.26.10. Descriure l’infant prematur i el seu condicionant. 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 78 de 320 

 

E1.26.11. Descriure el desenvolupament pulmonar. 
E1.26.12. Descriure la gènesi del moviment voluntari per a 
l’aprenentatge motriu. 

 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Identificar el tipus de patologia que presenta l’infant a partir 
de casos clínics presentats. 
T5.2. Identificar les funcions alterades que pot manifestar un infant 
segons la patologia que presenta.  
T5.3. Identificar el nivell de desenvolupament motriu de l’infant. 

 
 
Competències Generals 
 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Introducció: 

1.1. Repàs anatòmic del cervell. 
1.2. Repàs anatòmic de l’aparell respiratori. 

2. Desenvolupament de l’infant: 
2.1. Desenvolupament motriu. 

2.1.1. El nen i el seu entorn. El nen sà 
2.1.2. Característiques del nadó a terme i el seu desenvolupament 
2.1.3. La prematuritat i les seves conseqüències. 
2.1.4. Consultes freqüents en pediatria 

2.2. Desenvolupament cognitiu. 
2.3. Desenvolupament del llenguatge. 
2.4. Desenvolupament pulmonar. 

3. Patologies pediàtriques: 
3.1. Patologies neurològiques. 

3.1.1. Paràlisi cerebral 
3.1.2. Epilèpsia 
3.1.3. Malalties neuromusculars 
3.1.4. Malalties metabòliques 
3.1.5. Altres patologies neurològiques: espina bífida, torticoli congènita, paràlisi braquial 

obstètrica 
3.2. Patologies musculars i osteoarticulars. 

3.2.1. Patologia osteoarticular congènita 
3.2.2. Patologia ortopèdica en el nen 
3.2.3. Traumatologia a la infància 

3.3. Patologies respiratòries. 
3.3.1. Patologia respiratòria del nou nat 
3.3.2. Patologia respiratòria de l’infant amb trastorns psicomotrius i malalties neuromusculars 
3.3.3. Atelectàsies 
3.3.4. Bronquiectàsies 
3.3.5. Bronquitis de repetició i Infeccions respiratòries en pediatria 
3.3.6. Anomalies congènites hereditàries 
3.3.7. Asma bronquial 

3.4. Patologies reumàtiques. 
3.4.1. Artritis idiopàtica juvenil 
3.4.2. Altres malalties reumàtiques durant l’etapa pediàtrica 

3.5. Alteracions del neurodesenvolupament 
3.5.1. Síndrome de Down 
3.5.2. Síndrome de Angelman 
3.5.3. Síndrome de Prader-Willi 
3.5.4. Síndrome de Rett 
3.5.5. Trastorn de l’aspectre autiste 
3.5.6. Altres síndromes: X-Fràgil, Williams, Delecció 22Q11 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques sobre el desenvolupament de 
l’infant i la fisiopatologia de les patologies en pediatria amb suport gràfic i informàtic. 
Hores estimades: 21 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentaran diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran d’aplicar els coneixements teòrics. 
 
Hores estimades: 9. 
 

 Presentació per part del professor, de peces anatòmiques de dissecció. 
 

Hores estimades: 1,5. 
 

ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Observació i manipulació de les peces anatòmiques de dissecció. 
 

Hores estimades: 2,5. 
 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació  a partir de casos clínics presentats a classe. 
 
Hores estimades: 25. 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 39. 

 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1 21 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E1,  T5, G2  9 

Presentació peces 
anatòmiques de 
dissecció 

E1 1,5 

Act. 
supervisades 

Observació i 
manipulació de les 
peces anatòmiques de 
dissecció 

E1 2,5 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1, T5, G2 25 

Treball autònom E1 39 

HORES TOTALS 98 
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AVALUACIÓ 

 
 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics i els continguts dels articles llegits mitjançant proves escrites. Amb un pes 
global del 100%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 

Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 100% E1, T5, G2 2 

HORES TOTALS 2 
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in ventilated pre-term 
neonates.  

Hong Kong 
Physiotherapy Journal. 
2003; 21:43-50. 

 

21  2003  43-50 

 

 

Herry S, Michel F. 

 

Kinésithérapie 
respiratoire et 
prématurité.  

Kinésithérapie 
scientifique. 

446 (3)  2004  35-42. 

 

 

Fleming, S.; 
Thompson, M; 
Stevens, R et al. 

Normal ranges of 
heart rate and 
respiratory rate in 
children from birth to 
18 years of age: a 
systematic review of 
observational studies 

Lancet 377: 1011 2011   

 
Referències web 

Títol Descripció URL  
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Embriologia del sistema 
respiratori 

www.embryology.ch 

 

 

Los tres pilares del 
tratamiento en Fibrosis 
Quistica. 

 www.fibrosis.org 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 
Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
 
NOTA: LES PRÀCTIQUES DE DISSECCIÓ ES FAN EN DISSABTE 
 

 

http://www.embryology.ch/
http://www.fibrosis.org/
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (100%) 
 

 
Prova teòrica tipus test, en la que hi entraran preguntes dels continguts explicats a classe i dels 
articles de cada matèria que s’hauran de llegir. 

 

 Número total de preguntes de la prova: 40. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 50 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 
 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 86 de 320 

 

 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura VALORACIÓ PEDIÀTRICA I DIAGNÒSTIC DE FISIOTERÀPIA 

Codi 200592 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 4 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a SRA. NÚRIA PASTALLÉ BURRULL 

e-mail nuria.pastalle@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SRA. ENGRÀCIA CAZORLA 

e-mail mecazorla@hsjdbcn.org 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. IMMA HOYAS 

e-mail ihoyas@xtec.cat 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA - II”  del primer semestre de tercer curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Fisioteràpia específica en Pediatria 
 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases i presentar les diferents escales de  Valoració 
Pediàtrica i Diagnòstic de Fisioteràpia en Pediatria per tal de poder dur a terme posteriorment 
el tractament més adient. 
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 El coneixement de les escales de Valoració més utilitzades en Pediatria és imprescindible dins 
el perfil de la Fisioteràpia en Pediatria. 

 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
 
Competències Específiques 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.13. Aplicar els coneixements i competències adquirits per a resoldre 
casos clínics en l’àmbit de les patologies pediàtriques. 

Objectius específics: 
E5.13.1. Identificar el tipus de to muscular que presenta el pacient 
pediàtric  mitjançant  l’exploració específica a partir de casos clínics. 
E5.13.2. Identificar el grau d’afectació motriu que presenta el 
pacient pediàtric degut a les seves limitacions mitjançant l’aplicació 
de les escales de valoració específiques a partir de casos clínics. 
E5.13.3. Identificar la zona del cos on presenta alteracions 
funcionals el pacient pediàtric, mitjançant l’exploració específica  a 
partir de casos clínics.  
E5.13.4. Identificar les diferents etapes evolutives que presenta 
l’infant a partir de casos clínics. 

 

 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.21. Descriure i aplicar els procediments adequats de valoració de 
fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació de les 
patologies relacionades amb la infància i la seva possible repercussió 
funcional. 

Objectius específics: 
E7.21.1. Identificar la restricció en la participació i la limitació en les 
activitats dels pacients pediàtrics.  
E7.21.2. Elegir els instruments de valoració pediàtrica adients per 
cada cas, segons la malaltia que presenti i l’edat cronològica. 
E7.21.3. Utilitzar correctament el protocol o escala de valoració 
pediàtrica elegida per cada cas. 
E7.21.4. Interpretar correctament els resultats obtinguts en la 
valoració pediàtrica. 
E7.21.5. Relacionar els resultats obtinguts a la valoració pediàtrica 
amb les activitats i la participació limitades. 
E7. 21.6. Identificar aspectes emocionals, psicològics i/o socials que 
poden interferir en el desenvolupament global de l’infant amb 
afectació motriu.  
E7.21.7 Identificar anomalies musucloesquelètiques del maluc del 
pacient pediàtric mitjançant maniobres exploratòries. 
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E7.21.8. Descriure el desenvolupament musculoesquelètic de 
l’infant per a la valoració i programació d’objectius terapèutics. 
E7.21.9. Descriure el desenvolupament neurològic de l’infant 
necessari per a la valoració i la programació dels objectius 
terapèutics, identificant les reaccions normals i patològiques. 

 
 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.12. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia en l’àmbit de les 
patologies pediàtriques.  

Objectius específics: 
E8.12.1. Relacionar la participació restringida, amb les activitats 
limitades, les funcions del cos alterades amb les parts del cos 
afectades, segons les valoracions que s’han passat prèviament per 
definir hipòtesis diagnòstiques en pacients pediàtrics. 
 

 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Identificar el tipus de to muscular que presenta el pacient 
pediàtric  mitjançant  l’exploració específica a partir de casos clínics. 
T5.2 Identificar el grau d’afectació motriu que presenta el pacient 
pediàtric degut a les seves limitacions a partir de casos clínics. 
T5.3 . Identificar la zona del cos on presenta alteracions funcionals 
el pacient pediàtric a partir de casos clínics. 

 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Dur a terme les tasques proposades en els terminis establerts. 
T7.2. Acceptar les normes del grup. 
 

 
 
 

Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1 Valorar diferències i similituds que presenten les diferents 
escales o protocols de valoració de fisioteràpia en pediatria 
presentades. 
T9.2. Criticar de manera argumentada la indicació d’una o altra 
escala o protocol de valoració pediàtrica. 
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Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
 
G1.1.Expressar la opinió sobre les diferències i similituds que 
presenten les diferents escales o protocols de valoració de 
fisioteràpia en pediatria.  
G1.2. Criticar de manera argumentada la indicació d’una o altra 
escala o protocol de valoració pediàtrica. 
 

 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”, “T7. Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit 
crític”. 

 

 
 
 

CONTINGUTS 

 
 
1. Avaluació motriu. 

1.1. Observació: 
1.1.1. Observació en un context funcional. 
1.1.2. Observació en un context específic. 

1.2. Valoració sensoriomotriu de l’infant. 
1.3. Valoració musculesquelètica en pediatria. 
1.4. Valoració neurològica de l’infant 
1.5. Escales de valoració motriu consensuades: 

1.5.1. Introducció a la CIF. 
1.5.2. Presentació de les escales consensuades més utilitzades. 
1.5.3. Classificació de la paràlisi cerebral segons el GMFCS i MACS. 
1.5.4. Familiarització amb l’escala GMFM. 
1.5.5. Pràctica amb l’escala AHA  
1.5.6. Pràctica amb escales per valorar la postura assegut i el nivell de control de tronc. 

1.6. Altres escales de valoració per diferents patologies: 
1.6.1. Presentació de diferents escales: Vignos, Hammersmith, Broke. 

2. Diagnòstic de fisioteràpia en les diferents patologies avaluades. 
3. Elaboració del pla terapèutic. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 
 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques sobre els mètodes d’avaluació en 
fisioteràpia en pediatria, amb suport gràfic i informàtic. 
Hores estimades: 9. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques de valoració específica, bé de forma directa en classe o bé 
mitjançant material audiovisual. 
Hores estimades: 9,5. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de fer o aplicar els coneixements teòrics. 
 
Hores estimades: 9. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, o bé a partir de casos observats en imatges o comentats 
a classe, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents tècniques. 
Hores estimades: 15. 
 
Treball en grup per a la confecció  d’un dossier de valoració amb els ítems exposats a classe, 
explicant què valora, com, material i puntuació. 

 

Hores estimades: 22,5. 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 32. 

 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E5, E7, E8 9 

Exposicions pràctiques E7, E8 9,5 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E5, E7, E8,  T5, T9, G1, 
G2  

9 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E5, E7, E8 15 

Treball en grup E5, E7, E8, T7, T9, G1 22,5 

Act. 
Autònomes 

 

Treball autònom E5,  E7, E8 32 

HORES TOTALS 97 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 30% 

 L’habilitat en l’aplicació de les diferents tècniques i escales de valoració això com l’adequació de la 
tècnica/escala  escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un pes global 
del 30%. 

 Els casos  clínics presentats. Amb un pes global del 30%. 

 Les activitats realitzades en grup per a confeccionar el dossier de valoració. Amb un pes global del 
10%.  

 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 

 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 30% E5, E7, E8 2 

Proves practiques 30% E5, E7, E8 0,50 

Els casos clínics presentats 
 

30% E5, E7, E8 T5, T7, 
T9, G1, G2 

0,25 

Activitats realitzades en grup 10% E5, E7, E8, T7, T9, 
G1 

0,25 

HORES TOTALS 3 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Macías L., Fagoaga J. 2002 Fisioterapia en pediatría 1 Madrid MC Graw-Hill 
Interamericana. 

Le Métayer M. 1995 Reeducación cerebromotriz del 
niño pequeño. Educación 
terapéutica 

1 Barcelona Masson 

Russell, D. ; Rosenbaum, P. ; 
Lane, M. ; Avery, L. 
 

2002 Gross Motor Function Measure 
(gmfm-66 And Gmfm-88) 

User´s Manual 
 

1 London Blackwell Pub 
 

Reychler G, Roeseler J, 
Delguste P.  

2009 Kinésithérapie respiratoire  Issy-les-
Molineaux 

Ed Elsevier Masson. 

Postiaux G.  2001 

 

Fisioterapia respiratoria en el 
niño.  

  Madrid.  

 

Ed Mc Graw Hill 
Interamericana.  

 Webber BA, Pryor JA.  1993 

 

Physiotherapy for respiratory 
and cardiac problems.  

 London 

 

Ed Churchill 
Livingstone.  

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Delaunay J.P.  Conférence de 
consensus en 
kinésithérapie 
respiratoire. Place 
respective des 
différentes techniques 
non instrumentales de 
désencombrement 
bronchique.  

 

Cah. Kinésithé. fasc.192, nº 
4. 

1998  14-22  

Barthe J.  

 

Recommandations des 
Journées 
Internationales de 
Kinésithérapie 
Respiratoire 
Instrumentale (JIKRI).  

Cah. Kinésithé fasc. 209-
210, nº3-4 

2001  11-25  

Vilaró J, Gimeno E, 
Balañá A, Hernando 
C.  

Noves propostes 
terapèutiques en 
fisioteràpia de les 
malalties respiratòries 
infantils.  

 

Pediatr Catalana   67 2007 278-284  

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

MACS- Manual Ability 
Classification System Actualización del Sistema de 

Clasificación de la Habilidad 
Manual (MACS)  

www. sefip.org 
 

 

http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=dianne-russell
http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=peter-rosenbaum
http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=lane-mary
http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=avery-lisa
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Gross Motor Function 
Classification System. 
Extendida y revisada 

Actualización de la expansión 
de la GMFCS 

www.sefip.org  

International Physiotherapy 
Group for Cystic Fibrosis. 
Physiotherapy for people with 
cystic fibrosis: from infant to 
adult. 4 ed. IPG-CF; 2009.  

  www.cfww.org/ipg-cf/.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Shumeay- Cook , A; Woollacot, 
M. 

2011 Motor Control. Translation 
Research into clinical practice 

4ª London Lippincott Williams 
& Wilins 

Roig-Quilis & Lindsay 
Pennington 

2011 Oromotor Disorders in 
Childhood 

1ª Barcelona Viguera Editores  

Postiaux G.  2001 

 

Fisioterapia respiratoria en el 
niño.  

  Madrid.  

 

Ed Mc Graw Hill 
Interamericana.  

 Webber BA, Pryor JA.  1993 Physiotherapy for respiratory 
and cardiac problems.  

 London Ed Churchill 
Livingstone.  

Campbell, S 1999 Decision Making in Pediatric 
Neurologic Physical Therapy 

1 New York Churchill 
Livingstone. 

Campbell, S 2000 Physical Therapy for children 2 Philadelphia Saunders 

Carr J., Shepperd R. 1998 Neurological Rehabilitation. 
Optimizing Motor 
Performance. 

1 Oxford Butterworth 
Heinemann 

Sheperd R., 1995 Phisioterapy in Paediatrics 3 Oxford Butterworth 
Heinemann 

 Lacan C. Ed  1991 Kinésithérapie respiratoire du 
tout petit.  

  Ed Sauramps 
médical. 

Vinçon C, Fausser C. 1989 

 

Kinésithérapie respiratoire en 
pédiatrie 

 Paris 

 

Ed Masson 

 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Wong I, Fok TF. Randomized 
comparison of two 
physiotherapy 
regimens for 
correcting atelectasis 
in ventilated pre-term 
neonates.  

Hong Kong 
Physiotherapy Journal. 
2003; 21:43-50. 

 

21  2003  43-50 

 

 

Herry S, Michel F. 

 

Kinésithérapie 
respiratoire et 
prematurité.  

Kinésithérapie 
scientifique. 

446 (3)  2004  35-42. 

 

 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

 

Embriología del sistema 
respiratorio 

www.embryology.ch 

 

 

    

http://www.cfww.org/ipg-cf/
http://www.embryology.ch/
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PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (30%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 50. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 
 

PROVES PRÀCTIQUES (30%) 
 
 

ACTIVITAT - 1 (30%) (Sra. Engràcia Cazorla) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Observació de dues imatges del desenvolupament típic i atípic de l’infant. L’alumne haurà de: 

- Situar edat del nen segons les característiques observades(caldrà que expliqui quins ítems 
evolutius esperem trobar segons l’edat / els signes d’alarma).   

- Valorar l’actitud del nen i l’entorn. 
- Descriure: la activitat , components sensoriomotrius que intervenen  a la activitat     
-  Descriure les habilitats i dificultats que presenta el nen i com valorar-ho.    Dir quin 

material  cal per fer-ho. 
- Arribar a fer una impressió diagnòstica funcional.  
- Tenir en compte la globalitat del nen i el seu entorn. 

 
Criteris de puntuació: 

0:  No contesta o resposta errònia 
1:  Resposta    incomplerta 
2:  Resposta adequada 
3:  Bona resposta /ampliada 

 
Si la nota és inferior a 5 ha de repetir l’activitat. 
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ACTIVITAT - 2   (40%) (Sra. Núria Pastallé) 

 
Descripció/detall de la prova: 
Ha de dur a terme dues de les proves realitzades a classe sobre la valoració musculesquelètica o 
neurològica.  
 
Ha d’explicar-la mentre la du a terme i comentar que valora, i si és el cas, el moment d’aparició i 
l’edat de l’infant en que ja no ha d’estar present.   
 
Criteris de puntuació: 
     Anirà en funció de la realització de la maniobra i de l’explicació. 

- Segons la realització: (50%) 

o  Correcta: 10 

o  Incompleta: 6-9 

o Incorrectament: 4-6 

o En realitza una altra:0 

- Segons l’explicació: (50%) 

o Correcta: 10 

o  Incompleta: 6-9 

o Incorrectament: 4-6 

o Explica una altra:0 

Si la nota és inferior a 5 haurà de repetir la prova. 
 

 

ACTIVITAT – 3 (30%) (Sra. Imma Hoyas) 
 
Dues proves diferent sobre escales treballades a classe. 

 
Si la nota és inferior a 5 ha de repetir l’activitat. 

 
SUBACTIVITAT – 1 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Explicació  oral d’una de les escales de valoració pediàtrica treballada a classe. 
 
Criteris de puntuació: 
Nivell de qualitat de la resposta (Be, regular o malament ) a les següents qüestions:  

- què valora 
- indicacions segons la patologia de l’infant i l’edat. 
- el material que es necessita. 
- temps d’administració 
- tipus d’escala  i quina dimensió valora de la CIF. 

 
 
SUBACTIVITAT – 2 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
A partir del visionat de vídeos d’infants amb PCI  determinar el nivell de funcionament segons el 
GMFSC o  el MACS . 
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Criteris de puntuació: 
Nivell de qualitat de la resposta (Be, regular o malament ) segons: 
- Determinar correctament el nivell de funcionament 

- La justificació del nivell . 

 
 

ELS CASOS CLÍNICS PRESENTATS (30%)   
 
 

CASOS CLÍNICS - 1 (Sra. Núria Pastallé) 
 

Descripció/detall del treball:  
Es presentarà un cas clínic a l’aula, es donarà informació prèvia del cas, i s’observarà en vídeo.  
 
A partir d’aquesta observació, els alumnes descriuran,  individualment, el que hagin observat 
sobre la seva funcionalitat, el nivell de desenvolupament motriu, aproximació del nivell 
cognitiu i aspectes musculesquelètics. 
 
Amb aquesta informació recollida, faran els diagnòstics de fisioteràpia i elaboraran el pla 
terapèutic. 

 
Criteris de puntuació: 

Es valorarà segons la recollida d’informació dels aspectes descrits: 
- Funcionalitat observada 

- Nivell de desenvolupament motriu 

- Aproximació del nivell cognitiu 

- Aspectes musculesquelètics. 

- Elaboració del diagnòstic de fisioteràpia 

- Elaboració del pla terapèutic 

 
Per cadascun dels aspectes es valorarà la qualitat i la quantitat de les observacions: 
- 90-100%: 10 

- 70-90: 8 

- 60- 70: 6 

- 50-60: 5 

    Si la nota és inferior a 5 ha de repetir l’activitat. 
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ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (10%)   
 
 

ACTIVITAT-1 (Sra. Núria Pastallé) 
 

Descripció/detall de l’activitat: 
Realitzar un dossier on s’expliqui com es valoren els ítems explicats a les classes de valoració 
musculesquelètica, neurològica i de desenvolupament motriu.  
 
Sempre que sigui adient, ha de constar  la postura de l’infant, la del fisioterapeuta, les maniobres 
que ha de fer el fisioterapeuta, la resposta de l’infant, el que valora i una fotografia o imatge 
sempre que sigui possible i doni més informació. 
 
S’aconsella que al final hi hagi el full de registre, on s’anotin totes les valoracions que es facin per 
veure la evolució de l’infant. 
 
Criteris de puntuació: 
En relació a la quantitat i qualitat dels ítems explicats a classe: 
- 90-100%: 10 

- 70-90: 8 

- 60- 70: 6 

- 50-60: 5 

Si la nota és inferior a 5, el grup haurà de repetir l’activitat. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura TRACTAMENT FISIOTERAPÈUTIC EN PEDIATRIA 

Codi 200587 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 10 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a SRA. NÚRIA PASTALLÉ BURRULL 

e-mail nuria.pastalle@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

 
Nom professor/a SRA. RUT BARENYS CANTERO 

e-mail rbarenys@xtec.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ENGRÀCIA CAZORLA 

e-mail mecazorla@hsjdbcn.org 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARISA FRONTERA AVELLANA 

e-mail marisafront@yahoo.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. TERESA GANDUXÉ FENOLL 

e-mail tganduxer@tauli.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DRA. ESTHER MUR 

e-mail esther.mur@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARTA SABATÉ 

e-mail masabate13@gamil.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. TERESA XIPELL PRUNÉS 

e-mail teresa.xipell@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

mailto:esther.mur@eug.es
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PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA - II”  del primer semestre de tercer curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Fisioteràpia específica en Pediatria 
 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases teòriques i pràctiques del Tractament 
Fisioterapèutic en Fisioteràpia pediàtrica.. 

 

 El coneixement de les diferents metodologies i estratègies específiques de Fisioteràpia en 
Pediatria és imprescindible per poder exercir com  a Fisioterapeutes en qualsevol dels àmbits 
de treball del camp de la pediatria. 

 

 
 
 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
 
Competències Específiques 

 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.27. Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fonamentalment en 
els seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics, que s’apliquen en les 
malalties pediàtriques. 

Objectius específics: 
E1.27.1. Enumerar els tractaments ortopèdics més utilitzats per les 
malalties d’origen neurològic, neuromusculars i en les malalties 
reumàtiques  que amb més freqüència afecten els infants.  

 
 

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.21. Aplicar els mètodes i tècniques específics referits a les 
patologies pediàtriques. 
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Objectius específics: 
E3.21.1. Aplicar les tècniques específiques de fisioteràpia per a 
les patologies que comportin un retard en el desenvolupament 
motriu de l’infant. 
E3.21.2. Aplicar les tècniques específiques de fisioteràpia per a 
les patologies que comportin manca d’alineació 
musculoesquelètica de l’infant. 
E3.21.3. Aplicar les tècniques específiques de fisioteràpia per a 
les patologies respiratòries que afecten a l’infant. 
E3.21.4. Utilitzar de forma adequada els diferents suports pel  
posicionament i ortesis aplicats a les diferents patologies   
pediàtriques, que ho precisen. 
E3.21.5. Utilitzar de forma adequada els diferents sistemes de 
desplaçament assistit aplicats als infants que no tenen 
desplaçament autònom degut a la patologia que pateixen. 
E3.21.6. Utilitzar de forma adequada els diferents ajuts tècnics 
per l’autonomia en les activitats de la vida diària i necessitats 
bàsiques, aplicats als infants que presenten limitacions en la seva 
autonomia degut a la patologia motriu que pateixen.  
E3.21.7. Aplicar les tècniques específiques de fisioteràpia per a 
l’infant prematur. 
E3.21.8. Aplicar les tècniques específiques de fisioteràpia per 
afavorir el desenvolupament sensoriomotriu en l’infant de 0-3 
anys. 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.13. Aplicar els coneixements i competències adquirits per a resoldre 
casos clínics en l’àmbit de les patologies pediàtriques. 

Objectius específics: 
E5.13.1. Justificar la utilització de les estratègies terapèutiques 
elegides per a cada cas clínic presentat en l’àmbit de les patologies 
pediàtriques. 
E5.13.2. Justificar la selecció dels sistemes de posicionament per a 
cada cas clínic presentat en l’àmbit de les patologies pediàtriques. 
E5.13.3. Justificar la selecció dels sistemes de desplaçament assistit  
per a cada cas clínic presentat en l’àmbit de les patologies 
pediàtriques. 
E5.13.4. Justificar la selecció dels ajuts tècnics per l’autonomia  en 
les activitats de la vida diària per a cada cas clínic presentat en 
l’àmbit de les patologies pediàtriques. 
E5.13.5. Justificar la selecció de les ortesis  per a cada cas clínic 
presentat en l’àmbit de les patologies pediàtriques. 
E5.13.6. Justificar la selecció de les estratègies terapèutiques 
elegides per a l’infant prematur. 
E5.13.7. Justificar la selecció de les estratègies terapèutiques 
elegides per a l’infant de 0-3 anys. 

 

 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 
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Resultats d’aprenentatge E9.31. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament de les patologies pediàtriques. 
 

Objectius específics: 
E9.31.1. Identificar els objectius prioritaris pel tractament de les 
principals alteracions que comportin un retard en el 
desenvolupament motriu de l’infant a partir de la hipòtesi 
diagnòstica de fisioteràpia.  
E9.31.2. Identificar els objectius prioritaris pel tractament de les 
principals alteracions que comportin pèrdua d’habilitats motrius de 
l’infant a partir de la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia. 
E9.31.3.  Identificar els objectius prioritaris pel tractament de les 
principals alteracions que comportin manca d’alineació 
musculoesquelètica de l’infant a partir de la hipòtesi diagnòstica de 
fisioteràpia. 
E9.31.4.  Identificar els objectius prioritaris pel tractament de les 
principals alteracions que comportin pèrdua de moviments 
funcionals de l’infant segons el diagnòstic de fisioteràpia. 
E9.31.5.  Identificar els objectius prioritaris pel tractament de les 
principals alteracions que comportin  disminució de la capacitat 
respiratòria de l’infant segons el diagnòstic de fisioteràpia. 
 

E9.32. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic de les patologies 
pediàtriques. 

 
Objectius específics: 
E9.32.1. Establir la correcta cronologia en el tractament de les 
patologies del sistema  respiratori de l’infant en funció de l’estat del 
pacient. 
E9.32.2. Establir la correcta cronologia en el tractament de les 
patologies del sistema  musculoesquelètic de l’infant en funció de 
l’estat del pacient.  
 E9.32.3. Establir la correcta cronologia en el tractament de les 
patologies del sistema  nerviós de l’infant en funció de l’estat del 
pacient.  
E9.32.4. Establir la correcta cronologia en el tractament de les 
patologies reumàtiques de l’infant en funció de l’estat del pacient .  
 

E9.33. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el 
tractament fisioterapèutic de les patologies pediàtriques. 
 

Objectius específics: 
E9.33.1. Escollir entre el material que s’utilitza a les sessions de 
tractament de fisioteràpia pediàtrica: diferents tipus i mides de 
pilotes, de corrons, de màrfegues,...  
E9.33.2. Escollir entre els diferents tipus i mides d’aparells que 
s’utilitzen pel posicionament dels infants que no poden mantenir 
una postura estable i alineada: falques, plànols inclinats, 
bipedestadors,... 
E9.33.3. Escollir entre els diferents tipus i mides d’aparells que 
s’utilitzen pel desplaçament assistit de pacients pediàtrics: cadires 
de rodes amb motor, cadires de rodes mecàniques, caminadors, 
crosses, trípodes, bastons,...   
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E9.33.4. Escollir el material que s’utilitza a les sessions de 
fisioteràpia respiratòria. 

 
 
Competències Transversals 

 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1.  Escollir entre les diferents estratègies,  les més adequades per 
tractar les diverses alteracions musculoesquelètiques del pacient 
pediàtric a partir de casos clínics.  
T5.2. Escollir entre les diferents estratègies,  les més adequades per 
tractar les diverses alteracions neurològiques del pacient pediàtric a 
partir de casos clínics. 
T.5.3. Escollir entre les diferents estratègies,  les més adequades 
per tractar les diverses alteracions respiratòries del pacient 
pediàtric a partir de casos clínics 

 

 
 

Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Definir l’equip multidisciplinar d’atenció pediàtrica segons 
l’especialitat clínica i establir l’àmbit de competències de cada 
membre. 
 T7.2. Avaluar l’actitud dels membres del grup mitjançant una 
enquesta d’avaluació 

 

 
 
 

Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Valorar diferències i similituds que presenten els diferents 
mètodes de fisioteràpia en pediatria. 
T9.2. Criticar de manera argumentada tractaments de fisioteràpia 
pediàtrica presentats a classe, articles, etc. 

 

 
 
Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Valorar diferències i similituds que presenten els diferents 
mètodes de fisioteràpia en pediatria. 
G1.2. Criticar de manera argumentada tractaments de fisioteràpia 
pediàtrica presentats a classe, articles, etc   
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Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”, “T7. Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit 
crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Presentació de les diferents metodologies de fisioteràpia en pediatria. 

1.1. Diferents enfocaments de fisioteràpia en pediatria al llarg de la història. 
1.2. Enfocaments terapèutics actuals. 

2. Tractament de fisioteràpia per afavorir el desenvolupament psicomotriu de l’infant. 
2.1. Estratègies per aconseguir el desenvolupament motriu. 

2.1.1. Estratègies per afavorir el desenvolupament sensoriomotriu de l’infant prematur i de 
0-3 anys. 

2.1.2. Estratègies per aconseguir el desenvolupament motriu gros. 
2.1.3. Estratègies per aconseguir el desenvolupament de la motricitat fina. 
2.1.4. Teràpia de moviment induït per restricció modificada i teràpia bimanual. 
2.1.5. Introducció al concepte Bobath. 
2.1.6. Estratègies per l’aprenentatge motriu. 

2.2. Psicomotricitat 
2.3. Teràpia aquàtica 
2.4. Introducció a la Hipoteràpia 
2.5. Aplicacions més freqüents del Kinessiotaping en pediatria. 

3. Estratègies i suports per afavorir l’alineació musculoesquelètica.  
3.1. Sistemes de posicionament  
3.2. Confecció d’un seient de guix moldejat 
3.3. Confecció d’una fèrula pelvipèdica 
3.4. Confecció d’un mini standing. 
3.5. Ortesis de les extremitats inferiors. 

4. Estratègies i suports per afavorir l’autonomia personal. 
4.1. Estratègies i suports per afavorir l’autonomia pel desplaçament autònom assistit. 
4.2. Estratègies i suports per afavorir l’autonomia per les activitats de la vida diària. 

5. Tractament mèdic i de fisioteràpia del sistema respiratori. 
5.1. Valoració de fisioteràpia respiratòria en l’infant. 
5.2. Permeabilització de les vies aèries. 
5.3. Exercicis ventilatoris. 
5.4. Prevenció de les deformitats toràciques. 
5.5. L’esport en el nen amb patologia respiratòria crònica. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases del tractament de fisioteràpia en pediatria, 
amb suport gràfic i informàtic. 
Hores estimades: 21. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 22. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de fer una exposició del tractament que considerin  més adequat per aquell cas.  

 
Hores estimades: 19,5. 

 
 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 23,5. 
 

 Treball en grup per a proposar les millors opcions de tractament als casos clínics exposats a classe. 
 

Hores estimades: 26,5. 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació que completi els coneixements transmesos pel professor, sobre 
tractament de fisioteràpia en pediatria.  

 
Hores estimades: 25. 
 
 

 Redacció de treballs sobre cronologia del tractament, suports per l’alineació musculoesquelètica, 
posicionament, desplaçament i autonomia personal a partir de cerca bibliogràfica, individualment 
o en grup.   
 
Hores estimades: 25. 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 84,5. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1, E3, E5, E9 21 

Exposicions pràctiques E3 22 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3,  E5, E9,  T5, T9, G1, 
G2 

19,5 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3, E5 23,5 

Treball en grup E3, E5, E9, T7, T9, G1 26,5 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1, E3, E5 25 

Redacció de treballs E1, E3, E5, E9, T5, T7, 
T9, G1, G2 

25 

Treball autònom E1, E3, E5, E9 84,5 

HORES TOTALS 247 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del  20%. 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del  55%. 

  Els treballs escrits i els casos  clínics presentats. Amb un pes global del 20%. 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 5%. 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 20% E1, E3, E5, E9 2 

Proves practiques 55% E3, E5 0,50 

El treballs escrits i els casos 
clínics presentats 
 

20%  E1, E3, E5, E9, T5, 
T7, T9, G1, G2 

 0,25 
 

Activitats realitzades en grup 5% E1, E3, E5, E9, T7, 
T9, G1 

 0,25 
 

HORES TOTALS 3 
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PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

 

http://www.fibrosis.org/
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (20%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 60. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 70 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 
 

PROVES PRÀCTIQUES (55%) 
 
 

ACTIVITAT - 1 (20%) (Sra. Teresa Ganduxé) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Exposar de forma oral una activitat de joc terapèutic seguint els criteris de la disciplina de 
Psicomotricitat. 
 
En base a uns objectius de tractament comentats a classe s'haurà de: 
- Plantejar una activitat de joc adequada per treballar-los 
- Analitzar-la i argumentar el perquè d’aquesta elecció 
- Desenvolupar-la a l'aula. 
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà: 
- L’adequació en la tria de l’activitat. Puntuació de 0 a 10.  
- Els arguments amb els que es defensi la tria de l’activitat i el seu anàlisi. Puntuació de 0 a 10. 
- La capacitat d’exposar-la oralment de forma adequada i entenedora. Puntuació de 0 a 10.  

 
La nota final de l’activitat s’obtindrà al fer la mitjana de les notes obtingudes en els tres 
aspectes valorats. 
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ACTIVITAT – 2 (20%) (Sra. Marta Sabaté) 
 

Descripció/detall de la prova: 
L’alumne du a terme una tècnica de fisioteràpia respiratòria  
 
Criteris de puntuació:  
Individualment 
- Tècnica adient per l’edat i les característiques de l’infant: 20% 
- Aportar informació complementària: 20% 
- Expressió: 20% 
- Realització  manual: 20% 
- Respondre preguntes que fa la professora o la resta de companys: 20% 

 
Si la nota és inferior a 5 haurà de repetir la prova. 

 

 
 

ACTIVITAT – 3  (10%) (Sra. Engràcia Cazorla) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Elaborar i fer la demostració d’ un pla terapèutic, per afavorir el desenvolupament sensoriomotriu 
en un infant de 0-3 anys, tenint en comte les característiques clíniques i l’ edat evolutiva del nen i 
entorn. (Es proporcionaran dades de la anamnesi). 

 
Demostració pràctica del pla terapèutic (un altre alumne farà de pacient). Cal que s’expliqui  el 
procés i com es va desenvolupant / aconseguint l’objectiu o no i perquè. 
 
Criteris de puntuació:  

0:  No contesta o resposta errònia: 0-4 
1:  Resposta    incomplerta: 4-6 
2:  Resposta adequada: 6-8 
3:  Bona resposta /ampliada: 8/ 10 

 

 
 

ACTIVITAT - 4  (15%) (Sra. Rut Barenys) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Confecció amb guix de dos sistemes de posicionament, seient moldejat i standing, sobre un nino 
com a model, per afavorir el desenvolupament neuromotriu dels infants. 
 
Criteris de puntuació: 
- Conèixer el procés de confecció de diferents dispositius de guix. 
- Grau d'implicació i col·laboració dins el grup per a dur a terme l'adaptació de guix . 
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ACTIVITAT - 5  (20%) (Sra. Núria Pastallé) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Ha de dur a terme i explicar al mateix temps dues de les maniobres de tractament  realitzades a 
classe, sobre estratègies per afavorir el desenvolupament  i aprenentatge de la motricitat grossa i  
fina, tipus de KInessiotaping  i raonar el tipus de posicionament, suport pel desplaçament i ortesis 
corresponents.  

 
Criteris de puntuació: 
Anirà en funció de la realització de les maniobres i de l’explicació. 
- Segons la realització: (50%) 

o  Correcta: 10 
o  Incompleta: 6-9 
o Incorrectament: 4-6 
o En realitza una altra:0 

 
- Segons l’explicació: (50%) 

o Correcta: 10 
o  Incompleta: 6-9 
o Incorrectament: 4-6 
o Explica una altra:0 
 

Si la nota és inferior a 5 haurà de repetir la prova. 

 

 
 

ACTIVITAT - 6  (15%) (Marisa Frontera)  
 

Descripció/detall de la prova: 
Explicar una de les maniobres de tractament realitzada a classe sobre un cas. 

 
Criteris de puntuació: 

o Correcta: 10 
o  Incompleta: 6-9 
o Incorrectament: 4-6 
o Explica una altra:0 
 

Si la nota és inferior a 5 haurà de repetir la prova. 
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ELS TREBALLS ESCRITS I ELS CASOS CLÍNICS PRESENTATS (20%)   
 
 

CASOS CLÍNICS – 1 (20%)  (Sra. Núria Pastallé) 
 

Descripció/detall del treball: 
Es passa un cas clínic i els alumnes l’han de resoldre, explicant la seva patologia, la valoració, els 
objectius i detalladament el pla terapèutic. 

 
Criteris de puntuació: 
Es valora si ha resol el cas de manera satisfactòria, incloent tots els apartats esmentats a la 
descripció del treball. 
Puntuació:  el 60% per a la patologia, valoració i objectius i un 40% pel pla terapèutic. 
 
En cas que la nota sigui inferior a 5 haurà de resoldre un altre cas.  

  

 
 

CASOS CLÍNICS - 2 (20%) (Sra. Marta Sabaté) 
 

Descripció/detall del treball: 
A partir d’una patologia o cas clínic:  Informació de la patologia, interpretar anomalies a nivell 
respiratori , simptomatologia i tractament. 
 
Criteris de puntuació: 
Cada apartat contarà el percentatge corresponent.  
- Informació de la patologia: 25% 
- Anomalies a nivell respiratori: 25% 
- Simptomatologia: 25% 
- Tractament: 25% 

 
Si la nota és inferior a 5 haurà de repetir la prova. 

 

 

CASOS CLÍNICS - 3  (20%) (Sra. Teresa Ganduxé) 
 

Descripció/detall del treball: 
Elaboració d'una observació psicomotriu d'un infant. A través d'un vídeo es presentarà un cas clínic 
a classe i s'haurà de realitzar un treball escrit en el que es detallin tots els aspectes observats 
(seguint un protocol d'observació psicomotriu treballat a classe) i en el que es plantegin els 
principals objectius de tractament. 
 
Criteris de puntuació: 
Es valorarà que s’incloguin tots els aspectes a tenir en compte en l’observació psicomotriu (amb 
una puntuació de 0 a 10), la descripció d'aquests ( amb una puntuació de 0 a 10) i l'adequació dels 
objectius de tractament plantejats (amb una puntuació de 0 a 10). La nota final del treball 
s'obtindrà al fer la mitjana de les puntuacions obtingudes en els tres aspectes valorats. 
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CASOS CLÍNICS - 5 (15%) (Sra. Rut Barenys) 
 

Descripció/detall del treball: 
Cas clínic d'infant amb dèficit motriu que comença l'escola. Dissenyar pla d'intervenció, planificació 
d'objectius segons necessitats de l'alumne i l'entorn i descripció de les estratègies de treball per 
assolir els objectius programats. 

 
Criteris de puntuació: 

- Saber programar objectius coherents, realistes i significatius segons afectació i necessitats 
de l'Infant: 30%. 

- Saber programar objectius amb l'escala GAS: 30% 
- Conèixer les estratègies i procediments d'intervenció que afavoreixen el desenvolupament 

neuromotriu de l'infant: 40%. 

  

 
 

CASOS CLÍNICS - 6  (10%) (Sra. Engràcia Cazorla) 
 

Descripció/detall del treball: 
Es facilitarà a l’alumne dades clíniques d’un cas i haurà de: Presentar un pla terapèutic amb 
objectius funcionals. Raonar el perquè, que cal per aconseguir-ho.  
    
Criteris de puntuació: 

0:  No contesta o resposta errònia: 0-4 
1:  Resposta    incomplerta: 4-6 
2:  Resposta adequada: 6-8 
3:  Bona resposta /ampliada: 8-10 

                                         

 
 
 

CASOS CLÍNICS - 7  (15%) (Sra. Marisa Frontera) 
 

Descripció/detall del treball: 
Es facilitarà a l’alumnat les  dades clíniques d’un cas i haurà de: Presentar un pla terapèutic amb 
objectius funcionals. Raonar el perquè i que cal per aconseguir-ho.  
    
Criteris de puntuació: 

0:  No contesta o resposta errònia: 0-4 
1:  Resposta    incomplerta: 4-6 
2:  Resposta adequada: 6-8 
3:  Bona resposta /ampliada: 8-10 
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ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (5%)   
 
 
 

ACTIVITAT-1 (Sra. Núria Pastallé Burrull) 
 

Descripció/detall de l’activitat: 
Cada grup presenta a la resta la informació que ha trobat sobre el punt 1. Enfocaments 
metodològics actuals que els hagi tocat.  

 
Criteris de puntuació: 
Es valora la qualitat de la presentació en Power Point i de la exposició dels alumnes, pel que  fa al 
contingut, a la qualitat didàctica i a la qualitat iconogràfica. 
- A la prova escrita corresponent a l’examen final hi haurà alguna pregunta sobre aquests 

temes, pel que tots hauran de conèixer tots els enfocaments actuals. 

- A la presentació es valoraran els aspectes comentats. S’adjunta rúbrica a l’annex-II. 

Si la nota de la presentació és inferior a 5 hauran de fer un resum i entregar-lo en format pdf o 

word de l’enfocament corresponent. 
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ANNEX – II 
 
  

CRITERIS PER AVALUAR LA PRESENTACIÓ DELS DIFERENTS ENFOCAMENTS 

Criteri Nivell de qualitat 

Bé  Regular Malament 

Contingut del resum Aporta la informació 
més rellevant de 
l’enfocament. 
(2 punts) 
 

Aporta part de la 
informació més 
rellevant de 
l’enfocament. 
(1 punt) 

No aporta la informació 
més rellevant de 
l’enfocament. 
(0 punts) 

La qualitat didàctica  de 
l’exposició 

S’entén tota la 
presentació. 
Explicació clara, mirant 
al públic, sense llegir el 
text. 
(2 punts) 

Hi ha parts de la 
presentació que no 
s’entenen. 
No s’explica de forma 
prou clara, o no mira el 
públic o llegeix el text 
de la presentació 
algunes vegades. 
(1 punt) 

No s’entén una bona 
part de la presentació. 
L’explicació no és  clara, 
no mira el públic, 
llegeix el text de la 
presentació durant una 
bona part de la 
presentació.  
(0 punts) 

Aportació iconogràfica Les imatges són adients 
i s’adeqüen al text. 
(2 punts) 
 

Les imatges no són 
adients o no s’adeqüen 
al text. 
(1 punt) 

Les imatges no són 
adients i no s’adeqüen 
al text. 
(0 punts) 

Presentació  El text de les 
diapositives és en el 
mateix idioma, el 
mateix format, no hi ha 
excés de text. 
S’accepten excepcions 
per donar més 
rellevància. 
(2 punts) 
 

El text de les 
diapositives no és en el 
mateix idioma, o en el 
mateix format, o hi ha 
excés de text. 
(1 punt) 

El text de les 
diapositives no és en el 
mateix idioma ni en el 
mateix format i hi ha 
excés de text. 
(0 punts) 

Respostes Respon amb claredat i 
coherència a les 
preguntes que hagin 
sorgit per part de la 
professora i/o de la 
resta de companys. 
(2 punts) 
 

No respon amb gaire  
claredat o amb 
coherència a les 
preguntes que hagin 
sorgit per part de la 
professora i/o de la 
resta de companys. 
(1 punt) 

No respon amb 
claredat ni amb 
coherència a les 
preguntes que hagin 
sorgit per part de la 
professora i/o de la 
resta de companys. 
(0 punts) 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura BIOMECÀNICA, CINESIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA DEL TÒRAX 

Codi 200571 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 4 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a DR. JOSEP LLUIS HEREDIA 

e-mail joseplluisheredia@comb.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

Nom professor/a SRA. NEUS CIURANA 

e-mail nc_confidential@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ANDREA VALIENTE 

e-mail andrea.valiente@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DRA. Mª MONTSERRAT BOSQUE 

e-mail mbosque@tauli.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. ALESSANDRO SIONIS 

e-mail ASionis@santpau.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ANNA GARCIA SEGURA 

e-mail annagarseg@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. NOELIA CARRASCO 

e-mail noeliacaus@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 
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PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA”  del segon semestre de tercer 
curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia de les patologies del tòrax 
 

 Aquesta assignatura pretén aprofundir en el coneixement de la Biomecànica, la Cinesiologia i 
la Fisiopatologia del Tòrax de l’adult així com de l’infant de forma diferenciada. 

 

 El coneixement profund de la Biomecànica, la Cinesiologia i la Fisiopatologia del Tòrax és molt 
important  pel tractament fisioterapèutic de les patologies cardiorespiratòries i més tenint en 
compte l’increment de la incidència d’aquestes patologies entre la població. 

 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 
 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.28. Explicar detalladament la fisiopatologia de les malalties del tòrax. 
Objectius específics: 
E1.28.1. Explicar extensivament la fisiologia i fisiopatologies 
pulmonars. 
E1.28.2.  Descriure en profunditat  els principals processos 
patològics respiratoris. 
E1.28.3.  Identificar els valors de la gasometria arterial en el malalt 
cardiorespiratori.  
E1.28.4. Diferenciar entre la biomecànica i la cinesiologia del tòrax 
de l’adult i del nen. 
E1.28.5. Explicar les patologies del tòrax en l’infant 
E1.28.6. Explicar en profunditat la cardiopatia isquèmica i la 
insuficiència cardíaca en l’adult.  
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E1.29. Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fonamentalment en 
els seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics, que s’apliquen en les 
malalties del tòrax. 

Objectius específics: 
E1.29.1. Explicar les tècniques  que s’utilitzen en pneumologia i en  
cirurgia toràcica per la seva incidència en la fisioteràpia respiratòria. 
E1.29.2. Explicar les tècniques  que s’utilitzen en cirurgia abdominal  
i la seva incidència en la fisioteràpia respiratòria. 
E1.29.3. Explicar les tècniques  que s’utilitzen en cirurgia cardíaca i 
la seva incidència en la fisioteràpia respiratòria. 
E1.29.4. Detectar la necessitat de l’oxigenoteràpia en el tractament 
de la hipoxèmia de l’adult 
E1.29.5. Descriure els modes ventilatoris pel tractament de la 
insuficiència respiratòria aguda i crònica.  

 
Competències Transversals 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Fer lectures crítiques d’articles sobre patologia i tractament 
de fisioteràpia cardiorespiratòria. 

 
Competències Generals 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Fer lectures crítiques d’articles sobre patologia i tractament 
de fisioteràpia cardiorespiratòria.  
 

 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T9. 
Raonar amb sentit crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Introducció 

1.1. Generalitats 
1.2. Repàs anatòmic del tòrax 
1.3. Repàs fisiològic de la respiració 
1.4. Dinàmica de fluids 

2. Biomecànica i Cinesiologia del Tòrax en l’adult 
2.1. Articulacions costovertebrals 
2.2. Músculs de la ventilació 
2.3. Patrons fisiològics de moviments ventilatoris 
2.4. Factors Biomecànics 

3. Biomecànica i Cinesiologia del Tòrax en l’infant 
3.1. Comparativa respecte el tòrax de l’adult 

4. Fisiopatologia del Tòrax en l’adult. 
4.1. Fisiopatologia Pulmonar 
4.2. Tècniques en pneumologia i cirurgia toràcica 
4.3. Símptomes i signes de la patologia respiratòria 
4.4. Malalties que cursen amb una alteració obstructiva 

4.4.1. MPOC 
4.4.2. Asma 
4.4.3. Fibrosi Quística 
4.4.4. Bronquièctasi 

4.5.  Malalties que cursen amb una alteració restrictives 
4.5.1. Malalties pulmonars i de la caixa toràcica 
4.5.2. Malalties pleurals 

4.6. Malalties vasculars 
4.6.1. Cor pulmonale 
4.6.2. Tromboembolisme pulmonar 
4.6.3. Edema agut de pulmó 

4.7. Càncer de pulmó 
4.8. Risc quirúrgic i complicacions respiratòries postcirurgia i per traumatisme toràcic 
4.9. Infeccions respiratòries 

4.9.1. Pneumònia 
4.9.2. Abscés de pulmó 

4.10. Insuficiència respiratòria aguda i crònica 
4.11. Insuficiència cardíaca. 
4.12. Cardiopatia isquèmica 

5. Fisiopatologia del Tòrax en l’infant 
5.1. Patologia broncopulmonar aguda 

5.1.1. Bronquitis, bronquiolitis i pneumònies 
5.2. Patologia broncopulmonar crònica 

5.2.1. Genètica 
5.2.2. Malformativa 
5.2.3. Metabòlica 
5.2.4. Ambiental 
5.2.5. Secundària a altres patologies de l’infant 

5.3. Patologia d’origen no pulmonar 
5.3.1. Alteracions dels conductes aerodigestius 
5.3.2. Alteracions perinatals 
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6. Cirurgia toràcica, abdominal i cardíaca 
6.1. Anestèsia 
6.2. Vies d’abordatge 
6.3. Complicacions postoperatòries 

7. Cardiopatia isquèmica i insuficiència cardíaca 
7.1. Concepte i etiologia 
7.2. Factors de risc 
7.3. Angina de pit 
7.4. Infart de miocardi 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran els continguts esmentats, amb suport gràfic i 
informàtic. 
Hores estimades: 38. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, be de forma directa en classe o bé mitjançant material 
audiovisual. 

 
Hores estimades: 4,5. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 2. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació que completi els coneixements transmesos pel professor i 
valorable a les proves escrites.  
 
Hores estimades: 10. 
 
 

 Redacció de 3 treballs sobre 3 articles proposats sobre patologies cardiorespiratòries:  2 articles 
d’adults i 1 de pediatria en les patologies més prevalents.  

 
Hores estimades: 10. 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 33,5. 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E1 38 

Exposicions pràctiques E1 4,5 

Act. 
supervisades 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E1 2 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1  10 

Redacció de treballs E1, T9, G1, G2 10 

Treball autònom E1 33,5 

HORES TOTALS 98 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 70 % 

 Els treballs escrits. Amb un pes global del 30% 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 
 

Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 70 % E1 2 

Treball escrits 
 

30 % E1, T9, G1, G2 
--- 

HORES TOTALS 2 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Agustí A., Picado C. 1986 Neumología Básica  Madrid IDEPSA 

Netter F 2000 Sistema Respiratorio 1ª, 
reimpres 8ª 

Barcelona Masson 

Marschall S, Runge E 2006 Netter Cardiología  Barcelona Masson 

West J 2005 Respiratory physiology the 
essentials 

7ª USA Panamericana 

Kapandji 2007 El tórax y la respiración 6ª Madrid Panamericana 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Jefferies A 2001 Lo esencial en aparato 
respiratorio 

1ª Madrid Harcourt Brace, D.L. 

Sunthareswaran R. 1999 Lo esencial en sistema 
cardiovascular 

 Madrid Harcourt Brace, D.L. 

Von Domarus, A. 1995 Medicina Interna 13ª Barcelona Mosby-Doyma, 1995 

 2010 Cardiología basada en la 
evidencia y la experiencia de la 
Fundación Favoloro Branco 
Mautner 

 Buenos 
Aires 

Mediterráneo 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Weibel ER How to make an 
alvéolus 

Eur Respir J 31 2008 483-85  

 
 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 
Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
 
NOTA: LES PRÀCTIQUES DE DISSECCIÓ ES FAN EN DISSABTE 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (70%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 

 Número total de preguntes de la prova: 40. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 

TREBALLS ESCRITS (30%)   
 

TREBALL - 1 (50%) (Dr. Josep Lluis Heredia) 
 
Descripció/detall del treball:  
Durant les classes es fan exercicis d'interpretació de proves funcionals respiratòries (espirometries, 
volums pulmonars, difusió i gasometries arterial).   
 
Criteris de puntuació:  
Es fa una valoració oral en la qual es presenta un cas pràctic i l'alumne ha de saber interpretar les 
proves que se li han fet. 

 

 

TREBALL - 2 (50%) (Sra. Anna García Segura) 
 
Descripció/detall del treball: 
 

 Treball escrit  

 Realitzat en grup  

 Llegir un article científic relacionat amb el temari impartit i ; 

1.  Destacar el més important sobre els següents punts: introducció, mètode, disseny de 
l'estudi, resultats, discussió i conclusió. 
 2. Relacionar aquest article amb el temari impartit. Per exemple: amb la ventilació, perfusió, 
funció del músculs respiratoris, pressions toràciques... 

 
Entrega del treball: 

A partir de l'última classe de CBFP de Anna o Noelia tenen 10 dies com a màxim per a entregar-
ho via mail. 
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 Criteris de puntuació: 

1 punt en quan a la presentació visual del treball. 
6 punts repartits en els punts destacats de l'article. 
3 punts en saber relacionar l'article amb els continguts de la classe. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura VALORACIÓ DE LA FUNCIÓ CARDIORESPIRATÒRIA I DIAGNÒSTIC DE 

FISIOTERÀPIA 

Codi 200589 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 4 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
 

Nom professor/a SRA. NOELIA CARRASCO 

e-mail noeliacaus@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
 

Nom professor/a DR. JOSEP LLUIS HEREDIA 

e-mail joseplluisheredia@comb.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARTA SABATÉ LÒPEZ 

e-mail marta.sabate@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. JOSE ANGEL DE MARCOS 

e-mail jdemarcos@mutuaterrassa.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ANNA GARCIA SEGURA 

e-mail annagarseg@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. MARC TERRADELLAS 

e-mail marc.terradellas@eug.es 

Horari de tutories A convenir 
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PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA”  del segon semestre de tercer 
curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia de les patologies del tòrax 
 

 Aquesta assignatura pretén aprofundir en la Valoració de la Funció Cardiorespiratòria i el 
Diagnòstic de Fisioteràpia en les patologies cardiorespiratòries de l’adult i de l’infant. 

 

 Poder fer una valoració de la funció cardiorespiratòria i elaborar un diagnòstic de fisioteràpia 
conseqüent és molt important per tal d’orientar el bon tractament en cada una de les 
patologies cardiorespiratòries  de l’adult i de l’infant. 

 
 

 
 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.14. Aplicar els coneixements i competències adquirits per a resoldre 
casos clínics, en l’àmbit de les patologies del tòrax. 

Objectius específics: 
E5.14.1. Interpretar els resultats espiromètrics així com de 
diagnòstic per la imatge, a partir de casos clínics 
E5.14.2. Interpretar els resultats de la gasometria a partir de casos 
clínics. 

 

 
 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.22. Descriure i aplicar els procediments avançats de valoració de 
fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació del tòrax i 
la seva possible repercussió funcional. 

Objectius específics: 
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E7.22.1. Identificar els signes i símptomes del malalt 
cardiorespiratori i confeccionar una història clínica 
E7.22.2. Valorar al pacient adult mitjançant les escales de dispnea,  
els qüestionaris de qualitat de vida i els test de la condició física  
E7.22.3. Valorar al nen mitjançant l’observació, l’exploració i 
l’auscultació. 
E7.22.4. Valorar les limitacions de les eines de valoració de l’adult 
en l’aplicació a pediatria. 
E7.22.5. Utilitzar i interpretar els test de distrés respiratori del nadó 
i de l’infant. 
E7.22.6. Interpretar l’ecografia diafragmàtica. 

 

 
 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.13. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia en l’àmbit de les 
patologies que afecten al tòrax.  

Objectius específics: 
E8.13.1. Formular una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir 
de la valoració del malalt així com de la interpretació dels resultats 
de les diferents proves diagnòstiques.  

 

 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Identificar els factors causals i associats a la patologia 
cardiorespiratòria quan es fa la valoració del pacient 
cardiorespiratori adult i infant, a partir de casos clínics. 

  

 
 

Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Dur a terme les tasques proposades en els terminis establerts. 

 

 
 

 
Competències Generals 
 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes” i “T7. Treballar en equip”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Avaluació en fisioteràpia cardiorespiratòria de l’adult 

1.1. Recollida de dades 

1.2. Exploració de l’estàtica i dinàmica del tòrax 

1.3. Símptomes i signes 

1.4. Paràmetres funcionals  (Fr, FC, TA, SpO2...) 

1.5. Palpació i percussió toràcica 

1.6. Auscultació respiratòria 

1.7. Avaluació de dades i objectius en fisioteràpia cardiorespiratòria 

1.8. Planificació del tractament 

2. Avaluació en fisioteràpia cardiorespiratòria de l’infant 
2.1. Recollida de dades 
2.2. Exploració de l’infant 
2.3. Signes i símptomes 
2.4. Paràmetres funcionals 
2.5. Diagnòstic 
2.6. Objectius 
2.7. Elecció i planificació del tractament 
2.8. Valoració continuada 

3. Proves Funcionals Respiratòries 
4. Diagnòstic per la imatge 
5. Valoració de la Dispnea, la Qualitat de Vida i la Tolerància a l’esforç. 

5.1. Escales de Dispnea 

5.2. Test de Qualitat de Vida 

5.3. Valoració dels Músculs Ventilatoris 

5.4. Prova d’Esforç Màxim 

5.5. Test de Camp: Test de la Marxa 6’ i Test Llançadora 

6. Ecografia diafragmàtica 

6.1. Introducció a l’ús bàsic d’un ecògraf i les sondes ecogràfiques 

6.2. Zones d’exploració ecogràfica a través de la cavitat tòraco-abdominal 

6.3. Reconeixement d’estructures anatòmiques relacionades amb l’aparell respiratori  

6.4. Estudi i valoració de la funció diafragmàtica: Excursió i Gruix del diafragma 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 
 

 

ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran els continguts esmentats, amb suport gràfic i 
informàtic. 
Hores estimades: 21. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa a classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 

Hores estimades: 13. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics: Es presentarà diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de fer una interpretació sobre les dades plantejades. 

 

Hores estimades: 4,5. 
 

ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 

Hores estimades: 14. 
 

 Treball en grup per a la discussió i resolució d’un cas clínic de fisioteràpia cardiorespiratòria. 
 

Hores estimades: 27. 
 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 

Hores estimades: 17,25. 
 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E5, E7, E8 21 

Exposicions pràctiques E7, E8 13 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E5, E7, E8, T5, G2 4,5 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

 E5, E7, E8 14 

Treball en grup  E5, E7, E8, T7 27 

Act. 
autònomes 

Treball autònom E5,  E7, E8 17,25 

HORES TOTALS 96,75 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 40 % 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del 10%. 

 Els casos  clínics presentats. Amb un pes global del 25%. 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 25%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 
 

Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 40 % E5, E7, E8 2 

Proves practiques  10 % E5, E7, E8 0,25 

Els casos clínics presentats 
 

25 % E5, E7, E8, T5,  G2 
0,5 

Activitats realitzades en grup 25 % E5, E7, E8, T5, T7 0,5 

HORES TOTALS 3,25 
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PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES (40%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 40. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 
 

PROVES PRÀCTIQUES  (10%) 
 

ACTIVITAT - 1 (50%) (Sra. Noelia Carrasco) 
 
Descripció/detall de la prova: 
Examen pràctic de les tècniques i procediments que s’han anat donant durant les classes 
pràctiques, els alumnes han d’explicar i fer la manipulació si procedeix d’una tècnica concreta. 
En una classe després de valoració, es donen uns exercicis de casos clínics per anar treballant 
en grup. Mentrestant, s’avalua individualment una tècnica en que l’alumne ha de realitzar en 
un company i anirà desenvolupant. 
 
Criteris de puntuació: 
 
La professora té una llista amb els conceptes que s’han d’explicar oralment i manualment. 
Segons la tècnica s’han de mencionar, desenvolupar  i/o realitzar els punts concrets  que es 
consideren essencials i la professora va marcant si  es van explicant i desenvolupant. Al final es 
podrà donar una nota segons la quantitat de punts desenvolupats. 

 

 
 

ACTIVITAT - 2 (50%) (Sra. Anna García) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Els alumnes en parelles han de fer un simulacre de prova de marxa de 6 minuts i test de llançadora. 
Durant la prova recolliran les variables que interessin i les interpretaran. 
Entregaran vi mail la prova realitzada i els comentaris concloents en un període de 15 dies després 
de la classe pràctica. 
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Criteris de puntuació: 

 Saber preparar “l’ambient” de la prova: passadís, metres, conus... 1 punt 

 Saber donar les ordres correctes al “pacient”: 3 punts 

 Saber realitzar correctament la prova: 3 punts 

 Saber interpretar la prova: 3 punts. 

 
 
 

ELS CASOS CLÍNICS PRESENTATS (25%)   
 
 

CASOS CLÍNICS - 1  (33%) (Sra. Noelia Carrasco) 
 

Descripció/detall del treball:  
després de la informació explicada a classe respecte el tema (MPOC- qüestionari CRQ) els alumnes 
es disposaran en parelles i se'ls hi donarà un qüestionari de qualitat de vida, un alumne serà 
l'entrevistador i l'altre el pacient. Durant un temps determinat passaran el qüestionari un a l'altre i 
viceversa i anotaran la informació corresponent. A l'acabar es passarà a la interpretació dels 
resultats. 

 
Criteris de puntuació:  

 Implicació en la pràctica: 1punt.  

 Rol d'entrevistador vs pacient: 3punts.  

 Interpretació del qüestionari: 3 punts.  

 Resolució del qüestionari: 3 punts. 

 

 
 
 

CASOS CLÍNICS - 2  (33%) (Dr. Josep Lluis Heredia) 
 

Descripció/detall del treball: 
Lectura crítica d'un article seleccionat en relació a un cas clínic i que tracta d'algun tema relacionat 
amb fisiologia respiratòria. L'alumne ha de fer un resum i posteriorment analitzar des de la 
metodologia fins al material i mètodes i els resultats. Finalment fa una visió critica que es discuteix 
amb els altres alumnes què han après 
 
Criteris de puntuació:  
Es valora especialment la capacitat de compressió que té l'alumne i el criteri que demostri en 
l'anàlisi. 
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CASOS CLÍNICS - 3  (34%) (Sra. Noelia Carrasco) 
 

Descripció/detall del treball: 
A les classes  es treballen casos clínics de diferents patologies. Es treballen aspectes d’exploració, 
avaluació i tractament.  
Es confecciona una prova individual de 10 preguntes tipus test sobre tots els casos treballats. 
L’alumne pot tenir la informació dels casos per elaborar les respostes. 
 
Criteris de puntuació: 
Es confecciona una prova individual de 10 preguntes tipus test sobre tots els casos treballats. 
L’alumne pot tenir la informació dels casos per elaborar les respostes. 
Es valora 1 punt cada  pregunta contestada correctament. 

 

 
 
 

ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (25%)   
 
 

ACTIVITAT DE GRUP (Sra. Noelia Carrasco) 
 

1. Elaboració de la història de fisioteràpia cardio-respiratòria a partir de unes dades mèdiques, 

clíniques i de fisioteràpia en pacients reals. El grup ha de dissenyar el seu propi full de recollida 

de dades, on hi constaran, de manera clara i ordenada, les dades més rellevants, reflexant una 

estructura concreta i metodològica per poder avaluar al pacient cardio-respiratori. Entrega en 

format word via mail 1 setmana després de la pràctica i format power point per presentar a la 

classe. 

Criteris de puntuació: 
 
Es puntua de 0 a 2 punts cada apartat i la suma de tots serà la nota del treball: 

1. Disseny i funcionalitat del document 
2. Capacitat de sintetitzar i escollir les dades clíniques de més rellevància per la 

fisioteràpia cardio-respiratòria 
3. Verificació que les dades del cas clínic siguin les correctes i estiguin en l’ordre adequat  
4. Objectius que plantegen els alumnes en funció de les dades que disposen del cas 

clínic 
5. Proposta de tractament de fisioteràpia 

 
2. A les classes de valoració es treballen casos clínics de diferents patologies i es fan 10 preguntes 

que han de debatre en grup i entregar en format paper.  

Criteris de puntuació: 
Es valora 1 punt cada  resposta correcte. La no presentació de les respostes significarà un 
suspens. Es fa la nota mitja dels 3 casos treballats. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura TRACTAMENT FISIOTERAPÈUTIC DEL TÒRAX 

Codi 200589 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 10 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
 

Nom professor/a SRA. ANNA GARCIA SEGURA 

e-mail annagarseg@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 
 

 Altres professors 
 

Nom professor/a DR. JOSEP LLUIS HEREDIA 

e-mail joseplluisheredia@comb.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DR. MANUEL LUJÁN TORNÉ 

e-mail manuel.lujan@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARTA SABATÉ LÓPEZ 

e-mail marta.sabate@eug,es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. NOELIA CARRASCO 

e-mail noeliacaus@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. DIEGO ALONSO 

e-mail diegoalonso@gencat.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARIA JOSEP LOPEZ 

e-mail mlopezsa@althaia.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. PILAR CASAS  

e-mail pilar.casas@eug.es 
Horari de tutories A convenir 

mailto:diegoalonso@gencat.cat
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PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA”  del segon semestre de tercer 
curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Aprofundiment en Fisioteràpia de les patologies del tòrax 
 

 Aquesta assignatura pretén transmetre a l’alumne els coneixements teòrics i les habilitats 
pràctiques per realitzar tractaments basats en l’evidència científica i la bona pràctica clínica, 
en l’àmbit de la Fisioteràpia Cardiorespiratòria. 

 

 El poder aplicar tècniques de fisioteràpia molt específiques pel tractament fisioterapèutic de 
les patologies cardiorespiratòries és molt important donat l’increment de la incidència 
d’aquestes patologies entre la població tant adulta com infantil. 

  

 
 
 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.22. Aplicar els mètodes i tècniques específics referits a les malalties 
del tòrax. 

Objectius específics: 
E3.22.1. Aplicar les tècniques ventilatòries. 
E3.22.2. Aplicar les tècniques per disminuir la hiperinsuflació 
pulmonar. 
E3.22.3. Aplicar les tècniques de permeabilització de les vies aèries  
E3.22.4. Aplicar procediments bàsics de fisioteràpia en cirurgia 
toràcica, abdominal i cardíaca. 
E3.22.5. Aplicar procediments bàsics de fisioteràpia en les teràpies 
inhalatòries i d’oxigenoteràpia. 
E3.22.6. Aplicar procediments bàsics de fisioteràpia pel control de la 
dispnea i l’entrenament a l’esforç en l’adult. 
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E3.22.7. Realitzar activitats físiques i esportives amb el nen afectat 
de patologia cardiorespiratòria. 
E3.22.8. Aplicar tècniques de reeducació de la mobilitat de la caixa 
toràcica i estiraments específics del tòrax. 
E3.22.9. Aplicar tècniques específiques de relaxació en el nen 
afectat de patologia cardiorespiratòria. 
E3.22.10. Aplicar els diferents modes de ventilació mecànica com a 
suport de les tècniques de fisioteràpia, tant en patologia crònica 
com aguda. 
E3.22.11. Reconèixer la importància de la Dietètica i la Nutrició en el 
tractament de pacients amb trastorns respiratoris. 
E3.22.12. Descriure les principals característiques de l’estat 
nutricional i la seva valoració. 
E3.22.13. Descriure les principals intervencions nutricionals. 
E3.22.14. Enumerar les principals característiques del suport 
nutricional artificial. 
E3.23.15. Aplicar les mesures de suport vital bàsic i/o desfibril·lació 
externa automàtica en les situacions que ho requereixin. 
 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.14. Aplicar els coneixements i competències adquirits per a resoldre 
casos clínics, en l’àmbit de les patologies del tòrax. 

Objectius específics: 
E5.14.1. Escollir les actuacions o procediments de fisioteràpia més 
adients en la resolució de casos clínics concrets en l’àmbit de la 
fisioteràpia cardiorespiratòria, de l’adult i de l’infant a partir de 
casos clínics, tant del malalt crític com crònic. 
E5.14.2. Identificar els agents determinants i potenciadors del 
tractament del nen, dins l’entorn familiar i social, a partir de casos 
clínics. 

 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 

Resultats d’aprenentatge E9.34. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament fisioterapèutic de les patologies que afecten al tòrax. 

Objectius específics: 
E9.34.1 Identificar els objectius prioritaris pel tractament de les 
principals alteracions cardiorespiratòries, a partir de la hipòtesi 
diagnòstica de fisioteràpia  
 

E9.35. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic de les patologies que afecten 
al tòrax. 

Objectius específics: 
E9.35.1. Identificar les prioritats a resoldre en les alteracions 
cardiorespiratòries en funció de: 
- que la situació sigui crònica o aguda, 
- la severitat de l’obstrucció, 
- la ventilació, 
- la díspnea, 
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- la tolerància a l’esforç, 
- la col·laboració i estat de consciència, 
- l’entorn familiar i social en el nen, 
- el tipus de cirurgia. 
 

E9.36. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el 
tractament fisioterapèutic de les patologies que afecten al tòrax. 

Objectius específics: 
E9.36.1. Escollir i utilitzar l’utillatge d’ajuda de les tècniques 
ventilatòries. 
E9.36.2. Escollir i utilitzar l’utillatge d’ajuda de les tècniques de 
drenatge de secrecions bronquials. 
E9.36.3. Enginyar jocs i estris d’ajuda de les tècniques de 
fisioteràpia respiratòria en el nen. 
E9.36.4. Escollir els paràmetres adequats en el planteig d’un 
tractament amb ventilació mecànica 
E9.36.5. Instruir el pacient cardiorespiratori en l’ús correcte i 
adaptat de l’utillatge, segons la seva comprensió i col·laboració 

 
  
Competències Transversals 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Definir l’equip multidisciplicar d’atenció respiratòria i establir 
l’àmbit de competències de cada membre. 
T7.2. Dur a terme les tasques proposades en els terminis establerts  

 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.2. Justificar les decisions preses davant dels problemes bàsics del 
pacient cardiorespiratori, a partir de casos clínics. 

 

 
Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Justificar les decisions preses davant dels problemes bàsics 
del pacient cardiorespiratori, a partir de casos clínics  

 

 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T7. 
Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Tècniques de reeducació ventilatòria en l’adult 
2. Tècniques de reeducació ventilatòria en l’infant 
3. Tècniques pel drenatge de secrecions. Permeabilització de la via aèria en l’adult. 
4. Tècniques pel drenatge de secrecions. Permeabilització de la via aèria en l’infant. 
5. Fàrmacs, Oxigenoteràpia  

5.1. Fàrmacs 
5.2. Fisioteràpia i oxigenoteràpia 

5.2.1. Història de la oxigenoteràpia 
5.2.2. Objectius i indicacions 
5.2.3. Prescripció i riscos 
5.2.4. Fonts i  mètodes de subministració 
5.2.5. Concentracions i fluxos 

6. Teràpia inhalada 
6.1. Cartutx pressuritzat i cambra espaiadora 
6.2. Dispositius de pols seca 
6.3. Nebulitzadors 
6.4. Antibiòtics inhalats i nebulitzats.  

7. Entrenament a l’esforç, Rehabilitació Pulmonar i Cardíaca  
7.1. Rehabilitació Pulmonar 
7.2. Entrenament Musculatura Ventilatòria 
7.3. Entrenament Musculatura Perifèrica 
7.4. Tècniques d’Estalvi Energètic 
7.5. Entrenament Cardiorespiratori 
7.6. Rehabilitació Cardíaca. 

8. L’esport en el nen amb patologia crònica. 
9. Ventilació mecànica 

9.1. Bases de la Ventilació Mecànica  
9.2. Fisioteràpia i Ventilació Mecànica  

9.2.1. Tipus de ventiladors 
9.2.2. Indicacions de la VM 
9.2.3. Interfases 
9.2.4. FiO2 i humidificació de la VM 
9.2.5. Aparells domiciliaris 

10. Atenció fisioterapèutica al malalt crític 
10.1. Concepte de risc 
10.2. Factors de risc 
10.3. Conseqüències de la cirurgia 
10.4. Complicacions 
10.5. Objectius del tractament fisioterapèutic 
10.6. Programes pre i postoperatoris en cirurgia abdominal, toràcica i cardíaca 

11. Dietètica i nutrició aplicades a alteracions respiratòries. 
11.1. Implicació de l’estat nutricional en l’evolució de la patologia. Interferència de l’estat 

nutricional en la disfunció muscular associat en el pacients amb MPOC. 
11.2. Repercussions de la desnutrició sobre l’aparell respiratori. 
11.3. Teoria i pràctica de la valoració nutricional. 

11.3.1. Paràmetres antropomètrics i composició corporal. 
11.3.2. Paràmetres bioquímics. 
11.3.3. Escales de screening i valoració nutricional. 
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11.4. Objectius de la intervenció nutricional. 
11.5. Revisió de les recomanacions nutricionals de les guies internacionals. 
11.6. Teoria i pràctica de les recomanacions dietètiques pertinents per assegurar i/o millorar l’estat 

nutricional. 
11.6.1. Alimentació equilibrada. 
11.6.2. Registre alimentari. 
11.6.3. Freqüència de consum. 

11.7. Introducció al suport nutricional artificial: suplements nutricionals i nutrició enteral 
12. Fisioteràpia respiratòria en les malalties neuromusculars 

12.1. Malalties neuromusculars 
12.2. Complicacions respiratòries 

12.2.1. Hipoventilació alveolar 
12.2.2. Tos ineficaç 

12.2.2.1. Peak flow 
12.2.2.2. Peak flow tos 

12.2.3. Transtorns fonació i deglució 
12.3. Objectius de la fisioteràpia respiratòria 
12.4. Tractament de fisioteràpia respiratòria 

12.4.1. Hiperinsuflacions manuals 
12.4.2. Hiperinsuflacions mecàniques 
12.4.3. Tos assitida manual 

12.5. Tos assistida mecànica 
13. Tractament del SHAHS 

13.1. CPAP 
13.2. Mètodes alternatius 

14. Mesures de suport vital bàsic 
14.1. Causes de l’aturada cardio-respiratòria. 
14.2. Importància de la desfibril·lació precoç 
14.3. Cadena de la supervivència 
14.4. RCP Bàsica 
14.5. Utilització del Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) 
14.6. Algoritmes d’actuació segons el European Ressucitation Council (ERC) de SVB i SVB+DEA 

(darrera actualització) 
14.7. Identificació i tractament d’altres situacions d’emergència que poden induir una PCR com ara 

obstrucció de la via aèria per un cos estrany 
14.8. Qüestions legals i ètiques de la pràctica de la RCP i utilització del DEA 
14.9. Simulació de pràctica integrada 
14.10. Avaluació teòrica i pràctica 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran els coneixements exposats, amb suport gràfic i 
informàtic. 
Hores estimades: 19. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 15,5. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de fer una interpretació sobre les dades plantejades i elaborar un tractament en 
fisioteràpia cardiorespiratòria. 

 
Hores estimades: 6. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 19,5. 
 

 Treball en grup per a la confecció  d’un programa de rehabilitació cardiorespiratòria. 
 

Hores estimades: 27,5. 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació que completi els coneixements transmesos pel professor i 
valorable a les proves escrites.  
 
Hores estimades: 25. 
 
 

 Redacció de treballs a partir de la lectura d’articles sobre tractaments en fisioteràpia 
cardiorespiratòria tant de l’adult com del nen 

 
Hores estimades: 25. 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 109. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E3, E5, E9 19 

Exposicions pràctiques E3 15,5 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3,  E5, E9, T9, G1, G2 6 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3, E5 19,5 

Treball en grup E3, E5, E9, T7 27,5 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E3, E5 25 

Redacció de treballs E3, E5, E9, T7, G2 25 

Treball autònom E3, E5, E9 109 

HORES TOTALS 246,5 
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AVALUACIÓ 

 
 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 20 % 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del 60%  

  Els treballs escrits i els casos  clínics presentats. Amb un pes global del 10% 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 10% 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 20 % E3, E5, E9 2 

Proves practiques 60 % E3, E5 0,5 

El treballs escrits i els casos 
clínics presentats 
 

10 % E3, E5, E9, T7, T9, 
G1, G2 0,5 

Activitats realitzades en grup 10 % E3, E5, E9, T7, T9, 
G1 

0,5 

HORES TOTALS 3,5 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

      

CRISTANCHO, W. 2008 Fundamentos de fisioterapia 
respiratoria y ventilación 
mecánica 

2ª Bogotá Manual Moderno 

PRYOR, J.A.   Cuidados respiratorios   Ediciones científicas 
y técnicas, S.A. 

DELPLANQUE, D., ANTONELLO, 
M. 

2002 Fisioterapia respiratoria: del 
diagnóstico al proyecto 
terapéutico 

 Barcelona Masson 

DELPLANQUE, D., ANTONELLO, 
M. 

1997 Fisioterapia y reanimación 
respiratoria: desde la 
reanimación hasta el regreso al 
domicilio 

 Barcelona Masson 

SHAPIRO, BA 1991 Clinical application of 
respiratory care 

 Missouri Mosby year Book 

FROWNFELTER, D., DEAN, E. 1996 Principles and practice of 
cardiopulmonary physical 
therapy 

3ª St. Louis Mosby year Book 

NET, A., BENITO, S. 1998 Ventilación Mecánica 3ª Barcelona Springer-Verlag 
Iberica 

NET, A., MANCEBO, J., BENITO, 
S. 

1995 Retirada de la ventilación 
mecánica 

 Barcelona Springer-Verlag 
Iberica 

DELAUNAY J.P. 1998 Conférence de consensus en 
kinésithérapie respiratoire. 
Place respective des 
différentes techniques non 
instrumentales de 
désencombrement bronchique 

  Cah. Kinésithé. Fasc. 
192. Nº4, 14-22 

BARTHE J 2001 Recommandations des 
Journées Internationales de 
Kinésithérapie Respiratoire 
Instrumentale (JIKRI) 

  Cah. Kinésithé. Fasc. 
209-210. Nº3-4, 11-
25 

VILARÓ J., GIMENO, E., 
BALAÑÁ, A., HERNANDO, C. 

2007 Noves propostes terapèutiques 
en fisioteràpia de les malalties 
respiratòries infantils. 

  Pediatria Catalana, 
67: 278-284 

POSTIAUX, G. 2001 Fisioterapia respiratoria en el 
niño 

 Madrid Mc. Graw Hill 
Interamericana 

CHEVALIER, J. 2013 El Drenatge Autogen o 
concepte de la modulació del 
flux i del nivell ventilatori  

1a Bellaterra 
Barcelona 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona, Servei de 
Publicacions 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

LIPPINCOTT,  
WILLIAMS,  WILKINS 

Increadible easy Respiratory care  2005   

BARROT, E., 
SÁNCHEZ,E. 

Ventilación mecánica 
no invasiva 

Respira  2008   

 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 149 de 320 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

DIAZ, E. 2008 Enfermería cardiovascular  Bogotá Distriburna 

 2007 Los tres pilares del tratamiento 
en Fibrosis Quística 

 Valencia Federación Española 
contra la Fibrosis 
Quística 

LACAN, C. 1991 Kinésithérapie respiratoire du 
tout petit 

  Sauramps médical 

VINÇON C, FAUSSER, C. 1989 Kinésithérapie respiratoire en 
pédiatrie 

 Paris Masson 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

WONG, I., FOC, TF. Randomized 
comparison of two 
physiotherapy 
regimens for 
correcting atelectasis 
in ventilated pre-term 
neonates. 

Hong Kong 
Physiotherapy Joural 

21 2003 43-50  

HERRY,S., MICHEL, F. Kinésithérapie 
respiratoire et 
prematurité.  

Kinésithérapie 
scientifique 

446 (3) 2004 35-42  

HERRY, S. Techniques 
kinésithérapiques 
s`écifiques aux 
prématurés 

Kinésithérapie 
scientifique 

484 2008 33-45  

HERRY, S Téchnique 
insufflatoire de levée 
d’atélectasie (TILA) en 
réanimation néonatal. 

Kinésithérapie revue 65 2007 30-40  

LANNEFORS, L., 
BUTTON, BM., Mc 
ILWAINE, M. 

Physiotherapy in 
infants and young 
children with cystic 
fibrosis: current 
practice and future 
developments 

J R Soc Med. 97 (supl.44) 2004 8-25  

OBERWALDNER, B. Physiotherapy for 
airway clearance in 
pediatrics 

Eur. Respir J 15 2000 196-204  

MONSIEURS KG, 
NOLAN JP, BOSSAERT 
LL, ET AL. 

European 
Resuscitation Council 
Guidelines for 
Resuscitation 2015 
Section1 Executive 
summary 

Resuscitation.  
95 

 
2015 

 
1-80 

 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

 Fibrosi Quística www.fibrosis.org  

 Curs on-line sobre 
embriologia desenvolupat 
per universitats de Suissa. 
Per entendre gènesis 
òrgans 

www.embryology.ch  

Consell Català de 
Ressuscitació.Recomanacions 
ERC 2015 Resum executiu 

 
Traducció de les 
recomanacions de la ERC del 

 
http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-
i-documents 

 

http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-i-documents
http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-i-documents
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Traducció Oficial del CCR. 2015 al català pel Consell 
Català de Ressuscitació. 

 
Consejo de Resucitación 
Español Cardiopulmonar. 
Declaración del Consejo de 
Resucitacion Español 
Cardiopulmonar (CERCP) 
sobre las nuevas 
recomendaciones 2015 del 
Consejo Europeo de 
Resucitación (ERC). 

 
Traducció de les 
recomanacions de la ERC del 
2015 al castellà pel Consejo 
de Resucitación Español 
Cardiopulmonar. 

 
http://www.cercp.org/guias-y-
documentos/guias/guias-2015. 

 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

 

http://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias/guias-2015
http://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias/guias-2015
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES(20%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 40. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 

PROVES PRÀCTIQUES (60%) 
 

ACTIVITAT - 1 (30%) (Sra.Anna Segura) 
 

Descripció/detall de la prova: 

 Prova oral individual 

 Realitzar a un company una tècnica ventilatòria o de drenatge de secrecions a l’atzar. 

 
Criteris de puntuació: 

 Realització correcta de la tècnica: 4 punts 

 Explicació teòrica de la tècnica on s’especifiquin volums i fluxes: 4 punts 

 Explicar un parell de patologies on es pugui aplicar aquesta tècnica: 2 punts 

 

 

 
 

ACTIVITAT – 2 (30%) (Sra. Maria Josep  López) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Aquest constarà de l’exposició oral d’un cas clínic treballat en grup on hi constarà: 

 Introducció de la patologia 

 Tractament mèdic 

 Avaluació del pacient  

 Objectius de fisioteràpia 

 Tractament de fisioteràpia respiratòria 
Cada membre del grup (fet aleatòriament pel professor) ha d’exposar una part de la 
presentació. 
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Criteris de puntuació: 

 Elaboració del power point  (parts ben definides, normes de presentació, claredat)  de 

0 a 2 punts 

 Correcte interpretació de la història clínica de 0 a 2 punts  

 Objectius  de 0 a 2 punts 

 Plantejament del tractament de 0 a 2 punts 

 Expressió i claredat en l’exposició oral de 0 a 1 punt 

 Capacitat de resolució de dubtes de 0 a 1 punt 

 

 
 

ACTIVITAT – 3  (30%) (Sra. Marta Sabaté) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Consta de treballar una tècnica impartida prèviament pel professor. Els alumnes hauran de 
realitzar tots els passos corresponents de la tècnica amb un ninot, explicant tot el 
procediment 

 
Criteris de puntuació: 

 Si no confonen tècniques 

 Si es realitzen bé tots els passos de la tècnica 

 Expressió i claredat en l’exposició oral  

 

 
 
 
 

SUPORT VITAL BÀSIC (10%)  (Sr. Diego Alonso) 
 

Descripció/detall de la prova:  
 
L’avaluació final surt de la mitjana obtinguda entre la subactivitat 1 (prova escrita tipus test) i la 
subactivitat 2 (prova pràctica). 
 
SUBACTIVITAT – 1 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
 

Prova escrita tipus test 
Els alumnes realitzen un test amb un model tancat que facilita el Consell Català de Ressuscitació 
amb les següents característiques: 

 Número total de preguntes de la prova: 10 

 Penalització: sense penalització per pregunta contestada erròniament. 

 Temps màxim de la prova: 10 minuts. 

 
Criteris de puntuació: Cada pregunta contestada correctament suma un punt. 
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SUBACTIVITAT – 2 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
 

Prova pràctica: 

 La prova pràctica consisteix en la realització amb un maniquí de simulació de la seqüència 

complerta de SVB+DEA per part de cada alumne. 

 Els criteris de puntuació es basen en l’aplicació d’un check list validat pel Consell Català de 

Ressuscitació. 

S’adjunta Check list. 
 

Criteris de puntuació: Es valora la realització en l’ordre indicat de tots els items del Check list, així 
com la qualitat tècnica de cadascuna de les maniobres a realitzar. Rang de puntuació: de 0 a 10.  

 
 

 
 
 

ELS TREBALLS ESCRITS I ELS CASOS CLÍNICS PRESENTATS (10%) 
 
 

ACTIVITAT - 1 (50%)  (Sra. Noèlia Carrasco) 
 

Descripció/detall del treball: 

1-ACTIVITAT DIRIGIDA: presentació i resolució de casos clínics (PIM-disfunció muscular): 

- Treball escrit/Individual 

- 2 casos clínics a la classe i 2 casos clínics a casa. 

- Entregar: 1 setmana després de la classe realitzada via correu 

 

2-ACTIVITAT AUTÒNOMA: redacció de treballs a partir de la lectura d’un article sobre 

tractaments en fisioteràpia cardio-respiratòria: 

- Treball escrit/Realitzat en grup 

- Destacar dels punts principals de l’article el més important sobre: introducció, mètode, 

disseny estudi, resultats, discussió i conclusions 

- Entregar: 1 setmana més tard via correu 

 
Criteris de puntuació: 

1- Puntuació: 7p = assistència a classe, 3p = resolució PIM i resposta preguntes. 

2- Puntuació: 1p = presentació visual, 6p = repartits entre els punts principals de l’article i 3p = 

saber relacionar l’article amb els continguts estudiats a la classe. 

 

 
 

ACTIVITAT - 2 (50%) (Sra. Maria Josep López) 
 

Descripció/detall del treball: 
1. Test individual de 10 preguntes sobre el tractament dels casos que s’han donat a les  

pràctiques. 
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2. Lectura  d’un article determinat en relació a la temàtica donada a les classes. Es fan una 
sèrie de preguntes on s’avaluarà la comprensió de l’idioma anglès, la interpretació de les 
dades de l’estudi i la capacitat de debatre . 

 
Criteris de puntuació: 

1. La resposta correcta té el valor de 1 punt. 
2. Les respostes tindran un valor x depenent de la quantitat de preguntes i en relació a una 

nota de 0 a 10. 

 

 
 

ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (10%) 
 
 

ACTIVITAT-1 (Sra. Noèlia Carrasco) 
 

Descripció/detall de l’activitat:  

1.  ACTIVITAT SUPERVISADA: treball en grup per a la confecció d’un programa de RHB cardio-

respiratòria (llegir guia BTS-MPOC i Neuromuscular) 

2. Treball escrit/Grupal 3-4 persones 

- Llegir una patologia per grup a la classe i preparar una presentació oral a la setmana 

següent 

- Entregar: 2 setmanes més tard via correu 

 
Criteris de puntuació: 

2p = presentació visual, 6p = comprensió patologia 2p = presentació oral. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura FISIOPATOLOGIA DE LES LESIONS EN L’ESPORT,  FISIOLOGIA DE 

L’ESFORÇ I TEORIA DE L’ENTRENAMENT 
Codi 200574 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 5 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a SRA. ESTHER SALA I BARAT 

e-mail 34765esb@comb.cat 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SR. PIERO GALILEA 

e-mail galilea@car.edu 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. CLAUDIA PONS XANDRÍ 

e-mail claudia.pons@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR 
– IV”  del segon semestre de tercer curs. 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Fisioteràpia específica en l’esport 

 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases de coneixement  per comprendre la  
fisiopatologia de les lesions en l’esport i els seus mecanismes de producció, la fisiologia de 
l’esforç i la teoria de l’entrenament. 

 

 El coneixement dels diferents mecanismes fisiològics que contribueixen al manteniment de 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 156 de 320 

 

l’homeostasi en l’ésser humà en la vessant esportiva, la comprensió de la fisiopatologia de les 
lesions en l’esport  i la teoria de l’entrenament és bàsic i imprescindible dins el perfil de la 
titulació i de la professió de fisioteràpia específica en l’esport. 

 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

 

Resultats d’aprenentatge E1.30. Explicar la fisiopatologia de les lesions en l’esport. 
 
Objectius específics: 
E1.30.1. Descriure els canvis fisiològics i estructurals que es poden 
produir com a conseqüència del procés de la lesió esportiva en els 
diferents aparells i sistemes.  
E1.30.2. Identificar les diferents lesions que poden sorgir com a 
conseqüència de la pràctica esportiva. 
E1.30.3. Enumerar els mecanismes de producció de  lesions segons 
la disciplina esportiva.  
E1.30.4. Diferenciar entre patologia muscular, tendinopaties i 
lesions per sobre ús. 
E1.30.5. Descriure les adaptacions cardiovascular, respiratòria i 
muscular del cos humà a l’exercici físic. 
E1.20.6.  Explicar com la capacitat funcional i la fatiga influencien al 
rendiment esportiu. 
E1.30.7. Descriure les fonts energètiques lligades a la pràctica de 
l’activitat física. 
E1.30.8. Relacionar l’exercici físic amb l’estrès ambiental. 
E1.30.9. Relacionar l’exercici físic amb les diferents franges d’edat. 

 
E1.31. Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fonamentalment en 
els seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics, que s’apliquen en les 
lesions esportives.  

Objectius específics: 
E1.31.4. Descriure els diferents tractaments medicoquirúrgics que 
s’apliquen a les lesions esportives més freqüents.  

 

 
 
 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.23. Aplicar els mètodes i tècniques específiques referits a les lesions 
en l’esport.  

Objectius específics: 
E3.23.1. Enumerar els principis bàsics de l’entrenament. 
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E3.23.2. Definir els conceptes bàsics de l’entrenament esportiu: 
planificació, principis que regeixen l’entrenament i els components 
de la càrrega d’entrenament. 
E3.23.3. Explicar els canvis morfofuncionals i estructurals que es            
produeixen en el cos humà com a conseqüència de l’entrenament. 
E3.23.4. Diferenciar els tipus i mètodes d’entrenament.  
E3.23.5. Descriure quines són les qualitats físiques bàsiques i 
coordinatives.  
E3.23.6. Aplicar les qualitats físiques bàsiques i coordinatives dins la 
planificació de l’entrenament. 
E3.23.7. Adaptar l’entrenament a poblacions especials: nens, gent 
gran, recuperació de lesions,... 
E3.23.8. Establir les bases per planificar l’entrenament esportiu en 
funció dels diferents objectius. 
E3.23.9. Aplicar exercicis bàsics d’escalfament i exercicis 
compensatoris a la pràctica esportiva. 

 

 
 

Competència E4. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques encaminades a la realització d’activitats dirigides a la promoció i 
manteniment de la salut. 

Resultats d’aprenentatge E4.7. Aplicar els  mètodes específics d’intervenció de fisioteràpia per 
prevenir possibles lesions en la pràctica esportiva. 

Objectius específics:  
E4.7.1. Explicar els factors de risc que l’exercici físic pot suposar per 
l’aparició de lesions esportives.  

 
 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Desenvolupar un pla d’intervenció per a la readaptació a 
l’esforç després d’una lesió esportiva. 

 

 
 
Competències Generals 
 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de las competència “T5. 
Resoldre problemes”. 
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CONTINGUTS 

 
 

1. Fisiopatologia de les lesions en l’esport 
1.1. Patologia muscular 

1.1.1. Recordatori de l’anatomia del múscul esquelètic. 
1.1.2. Tipus de fibres musculars. 
1.1.3. Classificació de les lesions musculars. 
1.1.4. Patologia del múscul esquelètic: 

1.1.4.1. Cicatrius fibroses 
1.1.4.2. Contusió muscular 
1.1.4.3. Miositis ossificant 
1.1.4.4. Síndromes compartimentals 

1.1.5. Lesions específiques del múscul esquelètic: 
1.1.5.1. Lesió del recte anterior 
1.1.5.2. Lesió dels isquiotibials 
1.1.5.3. “Tennis leg” 
1.1.5.4. Entesopatia dinàmica de pubis 
1.1.5.5. Lesió del recte abdominal 
1.1.5.6. Lesió bíceps braquial 

1.2. Tendinopaties 
1.2.1. Introducció 
1.2.2. Lesió tendinosa 
1.2.3. Tendinopatia aquílea 
1.2.4. Tendinopatia rotular 

1.3. Lesions per sobre ús 
1.3.1. Introducció 
1.3.2. Factors de risc 
1.3.3. Tipus de lesions: 

1.3.3.1. Fractures d’estrès, periostitis, edema ossi. 
1.3.3.2. Apofisitis de tracció, tendinitis 
1.3.3.3. Bursitis 
1.3.3.4. Fascitis 
1.3.3.5. Lesions articulars 

1.4. Patologia de l’espatlla 
1.4.1. Introducció anatòmica 
1.4.2. Luxacions/ Subluxacions 
1.4.3. Fractures 
1.4.4. Patologia del manegot dels rotadors 

1.5. Patologia del colze 
1.5.1. Introducció anatòmica 
1.5.2. Colze del tenista 
1.5.3. Colze del golfista 
1.5.4. Luxacions  
1.5.5. Fractures 

1.6. Patologia de la mà 
1.6.1. Introducció anatòmica 
1.6.2. Tendinopatia de Quervain 
1.6.3. Dit de l’esquiador 
1.6.4. Fractures  
1.6.5. Luxacions 
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1.7. Patologia del genoll 
1.7.1. Lligamentosa 
1.7.2. Meniscopaties 
1.7.3. Proves d’imatge 

1.8. Patologia del turmell 
1.8.1. Lligamentosa 
1.8.2. Inestabilitats 

2. Fisiologia de l’esforç 
2.1. Adaptació cardiovascular a l’exercici. 
2.2. Adaptació respiratòria a l’exercici. 
2.3. Adaptació muscular a l’exercici. 
2.4. Capacitat funcional i rendiment esportiu. 
2.5. Fonts energètiques. 

2.5.1. Sistemes energètics i exercici. 
2.5.2. Gestió. 
2.5.3. Dietètica i exercici. 

2.6. Fatiga i rendiment esportiu. 
2.6.1. Aspectes fisiològics. 
2.6.2. Aspectes neurològics. 

2.7. Estrès ambiental i exercici físic. 
2.7.1. Estrès tèrmic. 
2.7.2. Estrès bàric. 
2.7.3. Contaminació. 

2.8. Edat i exercici físic. 
2.8.1. Infantesa. 
2.8.2. Adolescència. 
2.8.3. Senectut. 

3. Teoria de l’entrenament 
3.1. L’entrenament esportiu.  

3.1.1. Principis de l’entrenament esportiu. 
3.1.2. Lleis de l’entrenament esportiu. 
3.1.3. Mètodes de l’entrenament 
3.1.4. La càrrega d’entrenament. 

3.2. Les qualitats físiques bàsiques. 
3.2.1. Capacitats coordinatives 
3.2.2. Capacitats condicionals 

3.3. La planificació de l’entrenament 
3.3.1. La sessió d’entrenament 
3.3.2. Introducció als models de planificació 

3.4. Readaptació a l’entrenament esportiu d’algunes lesions habituals. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran els coneixements per comprendre els mecanismes 
fisiopatològics, els mecanismes fisiològics que contribueixen al manteniment de l’homeostasi en 
l’ésser humà en la vessant esportiva i les diferents teories de l’entrenament, amb suport gràfic i 
informàtic.  
 
Hores estimades: 34,5. 

 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, be de forma directa en classe o bé mitjançant material 
audiovisual. 

 
Hores estimades: 3. 

 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació que completi els coneixements transmesos pel professor per a 
l’elaboració de la planificació de readaptació a l’esforç. 
 
Hores estimades: 15. 
 
 

 Elaboració d’una planificació setmanal de readaptació a l’esforç després d’una lesió esportiva 
sobre un  supòsit a escollir. 

 
Hores estimades: 15. 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 55,25. 

 
 

 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E1, E3, E4 34,5 

Exposicions pràctiques E1, E3, E4 3 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1, E3, E4 15 

Redacció de treballs E1, E3, E4, T5, G2 15 

Treball autònom E1, E3, E4 55,25 

HORES TOTALS 122,75 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 70 %. 

 Els treballs escrits. Amb un pes global del 30%. 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 70% E1, E3, E4 2 

Treball escrits 
 

30% E1, E3, E4, T5, G2 
0,25 

HORES TOTALS 2,25 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Jens Freeese 2006 Fitness terapéutico. Criterios 
para la recuperación de las 
lesiones. 

1ª Barcelona Ed paidotribo 

Bob Anderson 1995 Estar en forma. Programa de 
ejercicios más eficaz para 
ganar fuerza, flexibilidad y 
resistencia. 

 Barcelona Ed Burke y Bill Pearl. 
Ed Paidotribo 

López Chicharro & Fernández 
Vaquero 

2006 Fisiología del Ejercicio 3ª Madrid Editorial Médica 
Panamericana 

Chad Starkey S.    
 

2012 
 

Patología ortopédica y lesiones 
deportivas. 

2ª  
 

Madrid  
 

Médica 
Panamericana 

Brukner P. 2009 Clinical sports medicine 3ª Madrid Lange Medical Books 

Greene W B. 2006 Netter Ortopedia 1ª Barcelona Elsevier 

Balius Matas R, Rius Vilarrubia 
M, Combalia Aleu A 

2005 Ecografía muscular de la 
extremidad inferior:sistemática 
de exploración y lesiones en el 
deporte 

1ª Barcelona Masson 

 
 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Fox Stuart 2008  Fisiología Humana  7ª Madrid McGraw-Hill 

Nordin, M.; Frankel, V.  2004  Biomecánica básica del sistema 
musculoesquelético  

3º   Madrid  McGraw-Hill 
Interamericana  

Pocock G. 2010 Fisiología Humana. La base de 
la Medicina 

2ª Barcelona Masson  

Netter, F.H. 2007 Atlas de anatomía humana 4a New Jersey Masson 

Guyton&Hall 2009 Compendio de Fisiología  11ª  Madrid Elsevier  

Gonzalez Gallego, J. Sánchez 
Collado P. Mataix Verdú, J. 

2006 Nutrición en el deporte. 
Ayudas ergogénicas y dopaje. 

1ª Madrid Díaz de Santos 

Bahr 2007 Lesiones deportivas: 
diagnostico, tratamiento y 
rehabilitación. 

1ª Madrid Médica 
Panamericana 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Apunts de medicina de 
l’esport 

 http://www.apunts.org/  

 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (70%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 

 Tema 1 (33%) (Sra. Esther Sala). 

 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 25 minuts. 

 

 Tema 2 (33%) (Dr. Piero Galilea). 

 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 25 minuts. 

 

 Tema 3 (34%) (Sra. Claudia Pons). 

 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 25 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 

TREBALLS ESCRITS (30%)   
 
                          

 

TREBALL - 1 (Sra. Claudia Pons Xandri) 
 

Descripció/detall del treball: 
Es realitzaran 6 grups de treball, amb supòsits diferents es tractarà la readaptació i planificació 
d’entrenament d’un esportista. 
La Presentació del treball es farà en format digital i per correu electrònic una setmana abans de les 
exposicions. 
Es presentarà de forma oral, en 10-12’ per grup, amb un PowerPoint de 8-15 diapositives. 
Adjuntar la impressió de la presentació a la professora. 
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El treball consistirà en els següents punts: 
1. Full de registre del pacient : dades del pacient, mecanisme lesional, breu explicació de la 

lesió, resum de la situació en la que es comença a treballar amb ell. 
2. Anàlisi condicional de l’esport i justificació del treball de les qualitats físiques bàsiques que 

més intervenen principalment aquell esport. 
3. Objectius del programa de readaptació i reentrenament, així com els objectius de cada 

Microcicle de treball. 
4. Quadre de planificació (4 setmanes de readaptació+ 2 setmanes de reentrenament + 1 

protocol de prevenció) 
5. Desenvolupament de les sessions. 
6. Desenvolupament del protocol de prevenció. 
7. Conclusions del treball 

 
Es valorarà que hi hagi suport visual en l’explicació d’exercicis i sessions. 
 
 
Criteris de puntuació: 
Aquells treballs que s’entreguin fora de termini, no seran acceptats i l’alumne no serà avaluat. 
La memòria del treball tindrà una valoració del 75% 
L’exposició oral es valorarà en el 25% 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura VALORACIÓ DE LES LESIONS EN L’ESPORT I DIAGNÒSTIC DE 

FISIOTERÀPIA 
Codi 200590 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 3 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SR. MIQUEL ÀNGEL COS I MORERA 

e-mail mcos@car.edu 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

Nom professor/a SR. ALFONS MASCARÓ I VILELLA 

e-mail alfons.mascaro@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MONTSERRAT BELLVER 

e-mail mbellver@car.edu 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR 
– IV”  del segon semestre de tercer curs. 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Fisioteràpia específica en l’esport 

 

 Aquesta assignatura pretén oferir a l’alumne/a un ventall d’eines per tal de que sigui capaç de 
realitzar una completa valoració de les lesions en el món de l’esport, valorar l’estat funcional 
de l’esportista i determinar un correcte diagnòstic de fisioteràpia en l’àmbit esportiu. 
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 Saber valorar les diferents lesions que es poden produir a la pràctica esportiva i establir un 
diagnòstic de fisioteràpia acurat  és bàsic i imprescindible per al fisioterapeuta que es vulgui 
especialitzar en l’àmbit de l’esport.  

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 
 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.15. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre 
casos clínics, en l’àmbit dels pacients amb lesions relacionades amb 
l’esport. 

Objectius específics: 
E5.15.1. Aplicar els conceptes fisiològics i fisiopatològics en la 
pràctica de la fisioteràpia per tal de realitzar una valoració i 
diagnòstic adequat de les diferents lesions esportives a partir de 
casos clínics. 
E5.15.2. Dissenyar protocols de valoració específic per diferents 
casos clínics.   
E5.15.3.  Escollir les eines de valoració adequades més utilitzades 
en la fisioteràpia esportiva per mesurar una alteració concreta en el 
marc de casos clínics presentats a classe. 

 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.23. Descriure i aplicar els procediments de valoració de fisioteràpia, a 
les alteracions produïdes por les lesions relacionades amb l’esport, i la 
seva possible repercussió funcional. 

Objectius específics: 
E7.23.1. Confeccionar una Història clínica complerta de Fisioteràpia 
incloent l’anamnesi i l’exploració física, en l’àmbit de la fisioteràpia 
esportiva. 
E7.23.2. Realitzar una exploració física i funcional complertes en el 
camp de la fisioteràpia esportiva. 
E7.23.3. Descriure les diferents proves complementàries que 
s’estableixen per fer un diagnòstic mèdic en l’àmbit de la medicina 
esportiva. 
E7.23.4. Identificar quines són les causes primàries de la lesió 
esportiva. 
E7.23.5. Identificar les alteracions posturals i dinàmiques del tronc i 
de les extremitats que poden desencadenar una lesió esportiva. 
E7.23.6.Utilitzar adequadament els tests de valoració per realitzar 
un diagnòstic de fisioteràpia esportiva.  
E7.23.7. Localitzar els punts de referència anatòmics que permeten 
la localització ecogràfica. 
E7.23.8.  Diagnosticar mitjançant l’exploració ecogràfica les lesions 
musculoesquelètiques més freqüents. 
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E7.23.9. Seguir l’evolució de les lesions musuculoesquelètiques més 
freqüents mitjançant l’exploració ecogràfica.  

 

 
 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.14. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia en l’àmbit dels 
pacients amb lesions relacionades amb l’esport.  

Objectius específics: 
E8.14.1. Identificar les deficiències locals, regionals o globals del 
pacient afectat per una lesió esportiva, per poder enunciar 
hipòtesis diagnòstiques funcionals. 
 

 
Competències Transversals 

 
 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1.   Formular hipòtesis explicatives que permetin relacionar tres 
paràmetres: alteracions de l’estructura i funció, limitacions en les 
activitats i restriccions en la participació. 
T5.2. Escollir la tècnica de valoració més idònia per diagnosticar les 
diferents alteracions musculars i articulars en l’esportista, a partir 
de casos clínics. 

 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Acceptar i complir les normes del grup; col·laborar en la 
definició, organització i distribució de les recerques bibliogràfiques 
del diagnòstic i avaluació d’una lesió derivada de l’esport per la seva 
exposició i debat davant del grup-classe. 
T7.2. Avaluar l’actitud dels membres del grup mitjançant una 
enquesta d’avaluació. 
T7.3. Realitzar les tasques que li son assignades dins del grup en els 
terminis establerts. 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.2. Revisar en la bibliografia aquelles qüestions que poden 
aportar elements crítics en l’actuació pràctica de l’exploració 
fisioteràpica de l’aparell locomotor.  
T9.2. Valorar diferències i similituds que presenten els diferents 
mètodes d’avaluació i exploració de fisioteràpia en les lesions 
esportives. 
T9.3. Escollir les tècniques adequades per al diagnòstic de 
fisioteràpia de diferents casos clínics relacionant i justificant les 
decisions preses en relació als coneixements neurofisiològics i 
neurocientífics actuals. 
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Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Revisar en la bibliografia aquelles qüestions que poden 
aportar elements crítics en l’actuació pràctica de l’exploració 
fisioteràpica de l’aparell locomotor.  
G1.2. Valorar diferències i similituds que presenten els diferents 
mètodes d’avaluació i exploració de fisioteràpia en les lesions 
esportives. 
G1.3. Escollir les tècniques adequades per al diagnòstic de 
fisioteràpia de diferents casos clínics relacionant i justificant les 
decisions preses en relació als coneixements neurofisiològics i 
neurocientífics actuals. 

 

 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”, “T7. Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit 
crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Valoració de les alteracions biomecàniques del sistema musculoesquelètic. 
2. Origen i evolució de les teràpies manuals manipulatives. 

2.1. Situació legal de les teràpies manipulatives. 
2.2. Indicacions i contraindicacions de les tècniques estructurals. 

3. Concepte neurofisiològic lesional. 
3.1.  Bases fisiològiques de la lesió vertebral (Irvin Korr). 
3.2. Relacions vèrtebro-viscerals. 
3.3. Indicacions i contraindicacions de la lesió vertebral. 

4. Concepte de lesió vertebral. 
4.1. Lleis de Lovett i Fryette. 
4.2. Lesions de 1er. I 2n. Grau. 
4.3. Variabilitat lesional segons Philip Greenman. 
4.4. Classificació de les manipulacions. 

5. Test de valoració de columna, pelvis i sacre. 
5.1. Test de Fred Mitchell, Gillet, Schöber. 
5.2. Test de Jackson, Adson, Dejarnette i vèrtebro-basilar. 

6. Interpretació de la cadena lesional del tren inferior. 
6.1. Maluc. 
6.2. Genoll. 
6.3. Peu. 

7. Valoració analítica i valoració holística de les alteracions biomecàniques de les extremitats. 
7.1. Medicina basada en l’evidència. 
7.2. Hipòtesis i resultats clínics. 

8. L’espatlla.  
8.1. Proves ortopèdiques. 
8.2. Disquinèsies escapulars. 
8.3. Influència del raquis dorsal. 
8.4. Influència de la columna cervical. 
8.5. Influència segmentària. 
8.6. Influència de la primera costella. 
8.7. Influència dels escalens. 
8.8. Influència dels músculs axil·lars. 
8.9. Punts gatell. 
8.10. Influència miofascial. 
8.11. Músculs sentinella. 
8.12. Tensió neural. 
8.13. Tensió arterial. 
8.14. Sistema nerviós vegetatiu. 
8.15. Sistema limfàtic. 
8.16. Balanç lligamentari. 
8.17. La pell i les cicatrius. 
8.18. Neuromodulació del dolor. 
8.19. Traumatismes físics i emocionals. 

9. Ecografia musculoesquelètica. 
9.1. Bases físiques de l’ecografia: introducció a l’ecografia. Artefactes. 
9.2. Imatges bàsiques d’ecografia de l’aparell locomotor. 
9.3. Estudi ecogràfic de la cuixa. 

9.3.1. Quàdriceps. 
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9.3.2. Grup adductor. 
9.3.3. Musculatura isquiotibial. 
9.3.4. Sartori i paquet vasculonerviós femoral 
9.3.5. Iliopsoes 

9.4. Estudi ecogràfic de la cama. 
9.4.1. Compartiment anterior. 
9.4.2. Compartiment lateral. 
9.4.3. Compartiment posterior. 

9.5. Estudi ecogràfic de l’espatlla. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran amb suport gràfic i informàtic les bases sobre el 
procés de diagnòstic de fisioteràpia i valoració de les alteracions biomecàniques del sistema 
musculoesquelètic de l’esportista.  
 
Hores estimades: 6. 

 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 
Hores estimades: 6. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentaran diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de fer un informe diagnòstic de fisioteràpia i una presentació oral del cas clínic 
d’una alteració biomecànica del sistema musculoesquelètic.  
 
Hores estimades: 7,5. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 
Hores estimades: 12. 
 

 Treball en grup per a la confecció  dels diferents casos clínics que s’exposaran de manera oral per 
tots els membres del grup. 

 
Hores estimades: 18. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 22,75. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E5, E7, E8 6 

Exposicions pràctiques E7, E8 6 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E5, E7, E8, T5, T9, G1, 
G2 

7,5 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E5, E7, E8 12 

Treball en grup E5, E7, E8, T7, T9, G1 18 

Act. 
autònomes 

Treball autònom E5,  E7, E8 22,75 

HORES TOTALS 72,25 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 30 % 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un global 
del 50% 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 20% 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 30 % E5, E7, E8 2 

Proves practiques 50 % E5, E7, E8 0,5 

Activitats realitzades en grup 20 % E5, E7, E8, T7, T9, 
G1 

0,25 

HORES TOTALS 2,75 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Irvin Korr 2004 Bases fisiológicas de la 
osteopatía 

1ª Madrid Mandala 

Serge Tixa 2012 Atlas de técnicas articulares 
osteopáticas de las 
extremidades 

1ª Barcelona Masson 

Philip E. Greenman 2005 Principios y práctica de la 
medicina manual.  

3ª Madrid Panamericana 

Joshua Cleland 2006 Netter. Exploración clínica en 
ortopedia 

1ª Barcelona Elsevier-Masson 

Hoppenfeld, S.  1979  Exploración física de la 
columna vertebral y las 
extremidades.  

18a  Mèxic  Manual Moderno  

Lederman E. 2010 Neuromuscular Rehabilitation 
in Manual and Physical 
Therapies: Principles to 
Practice 

1ª Edinburgh Churchill Livingstone 

Brukner P,  Khan K. 2010 Clinical Sports Medicine 3ª Sydney McGraw-Hill 
Myers TW. 2009 Anatomy Trains: Myofascial 

Meridians for Manual and 
Movement Therapists 

2ª United 
Kingdom 

Churchill Livingstone 

 Boyle M. 2004 Functional Training for Sports 1ª Champaign Human Kinetics 
Rockwood Ch 2006 Hombro 1ª Barcelona  Marban 

François Ricard 2008 Tratado de Osteopatía visceral 
y medicina interna, sistema 
digestivo. 

1ª Madrid Panamericana 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Shneider, W.; Dvôrák, J.; 
Tristchler, T.  

1993 Medicina manual. Diagnóstico 2ª Barcelona Scriba 

Tixa, S.  2006  Atlas de anatomía palpatoria 
de la extremidad inferior. 
Investigación manual de 
superficie  

2a  Barcelona  Masson  

James T.S Meadows,BScPT 2000 Diagnóstico diferencial en 
fisioterapia  

1ª Madrid Interamericana 

Ballester J    

 

2000 Desalineaciones torsionales de 
las extremidades inferiores. 
Implicaciones 
clinicopatológicas 

1ª Barcelona   
 

 Masson 

Martinez JL 2006  Lesiones en el hombro y 
fisioterapia  

1ª Madrid Aran  

Hebgen, Eric 2005 Osteopatía Visceral, 
fundamentos y técnicas 

2ª Madrid Mc Graw Hill 

Balius Matas R. 2004 Patología muscular en el 
deporte: diagnóstico, 
tratamiento y recuperación 
funcional. 

1ª Barcelona Masson 

Rafael Torres Cueco 2008 La Columna cervical. Tomo 1 - 
Evaluación Clínica y 
Aproximaciones Terapéuticas  

1ª Madrid Panamericana 

Rafael Torres Cueco 2008 La Columna cervical. Tomo 2 - 
Síndromes Clínicos y su 
Tratamiento Manipulativo  

1ª Madrid Panamericana 

 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES(30%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 40 (15 el Sr. Cos, 15 el Sr. Mascaró i 10 la Sra. 

Bellver). 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 50 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 
 

PROVES PRÀCTIQUES (50%) 
 
Acabada l’assignatura es procedirà a la prova pràctica oral. 

 

ACTIVITAT - 1 (50%) (Sr. Miquel Àngel Cos) 
 
Descripció/detall de la prova: 
Els alumnes escolliran, aleatòriament, Quatre butlletes d’una bossa que conté totes les preguntes de 
l’examen pràctic (tècniques de valoració que el alumne ha de demostrar que coneix i sap aplicar). Cada 
butlleta conté  escrita una pregunta i la butlleta està plegada amb l’objectiu de que tant l’alumne/a 
com el professor estiguin cegats i no puguin influir en les preguntes escollides; l’alumne/a aplicarà las 
tècniques escollides al seu company de llitera.  
 
Criteris de puntuació: 
El professor avaluarà l’habilitat de l’alumne/a en l’execució de les tècniques de valoració, així com la 
informació rellevant que aporti l’alumne/a respecte les tècniques demostrades: què avalua la tècnica, 
signes i símptomes que pot presentar el pacient al realitzar la prova, raonament clínic amb els resultats 
obtinguts en la realització de les proves.  
 
Temps de presentació: 
Cada alumne/a disposarà d’un màxim de 5 minuts per realitzar cada una de les 4 tècniques escollides. 
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ACTIVITAT - 2 (50%) (Sr. Alfons Mascaró) 
 
Les mateixes característiques que l’Activitat – 1 però l’alumne només escollirà dues butlletes i per tant 
només realitzarà dues tècniques. 

 

 
 

ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP (20%) 
 
Durant l’assignatura es procedirà a les activitats realitzades en grup. 
 

ACTIVITAT – 1 (Sr. Miquel Àngel Cos, Sr. Alfons Mascaró) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Es tracte de resolució de casos clínics reals. El professor proposarà 6 casos clínics que s’hauran de 
resoldre. La resolució dels casos inclou aspectes rellevants per al diagnòstic en fisioteràpia: preguntes 
clau durant l’entrevista clínica, proves de valoració escollides, signes i símptomes durant la realització 
de les proves, raonament clínic per a la proposta de tècniques de tractament. 
 
Els alumnes formaran 6 grups de treball. Cada grup escollirà un cas clínic que ha de resoldre. Per 
resoldre el cas, a més a més de la informació obtinguda durant aquesta i altres assignatures, s’han de 
consultar almenys tres bases de dades, es recomanen: PubMed-Medline, Pedro, Cochrane. 
 
La resolució del cas s’ha d’exposar oralment amb el suport de la presentació en PPT. Temps màxim de 
presentació de 10 minuts. 
 
Per a la presentació de PPT es pot utilitzar com a màxim 5 diapositives. No computen la diapositiva 
inicial de presentació i les diapositives finals de bibliografia utilitzada. 
 
Cada diapositiva pot incloure un màxim de 8 línies escrites, amb una mida de lletra no inferior a 16. 
 
Al final de l’exposició tant el professor com la resta d’alumnes de l’aula disposaran de 5 minuts per fer 
preguntes respecte els continguts exposats. 
 
 
Criteris de puntuació: 
Continguts de la presentació 20%, claredat d’exposició 20%, tempo de l’oratòria 20%, qualitat de la 
presentació 20%, bibliografia utilitzada 20%, es tindrà en compte tant la bibliografia històrica, com la 
informació apareguda en els últims 5 anys, com la informació apareguda en l’any en curs; també es 
tindrà en compte el factor d’impacte de les fonts citades. 
 
Temps de presentació: 
Es disposaran de 10 minuts per exposar el cas. Cada grup decideix quin o quins membres del grup 
exposen. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura TRACTAMENT I PREVENCIÓ DE LES LESIONS EN L’ESPORT 
Codi 200588 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 10 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SR. MIQUEL ÀNGEL COS I MORERA 

e-mail mcos@car.edu 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SR. JOSÉ ANTONIO BOVÉ PÉREZ 

e-mail tbove@tonibove.net 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. ALFONS MASCARÓ I VILELLA 

e-mail alfons.mascaro@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. PATRÍCIA MORALES ALONSO 

e-mail patricia.morales@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR.ANTONI MORRAL FERNÁNDEZ 

e-mail antoni.morral@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. TERESA XIPELL I PRUNES 

e-mail teresa.xipell@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DR.JOSEP MEDINA 

e-mail jmedina@guttmann.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. DIEGO ALONSO 

e-mail diegoalonso@gencat.cat 

Horari de tutories A convenir 

mailto:diegoalonso@gencat.cat
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PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver  
superat l’assignatura “FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR 
– IV”  del segon semestre de tercer curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Fisioteràpia específica en l’esport. 

 

 L’augment de la qualitat de vida és un dels objectius prioritaris de la nostra societat i, sense 
dubte, l’esport és una de les activitats més lligades a aquest objectiu. Es practica a totes les 
edats i a tots els nivells, cercant mantenir un estat de salut òptim. Malauradament, l’activitat 
física comporta un cert risc de lesions que requereixen un tractament especialitzat per tal de 
solucionar el problema de forma satisfactòria. El fisioterapeuta de l’esport haurà de saber 
dissenyar programes preventius i terapèutics en les patologies més freqüents que provoca la 
pràctica de l’esport tant amateur, de lleure o professional. El coneixement de les diferents 
tècniques específiques de Fisioteràpia aplicades a les lesions esportives, és imprescindible per 
poder exercir com  a Fisioterapeutes en l’àmbit de l’esport. 

 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 
 

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

 

Resultats d’aprenentatge E3.23. Aplicar els mètodes i tècniques específiques referits a les lesions 
en l’esport. 

Objectius específics: 
E3.23.1. Aplicar la teràpia manual en el camp esportiu. 
E3.23.2. Col·locar embenats funcionals en funció de la lesió 
esportiva.  
E3.23.3. Aplicar la propiocepció com a reprogramació neuromotriu 
en el món esportiu. 
E3.23.4. Aplicar l’electroteràpia i l’electroestimulació dinàmica en 
les diferents lesions esportives diferenciant quan pot ser una 
tècnica de primera intenció o complementària al tractament 
integral de l’esportista. 
E3.23.5. Descriure el funcionament de les diferents teràpies físiques 
dins del món de l’esport utilitzant els conceptes de Física 
necessaris. 
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E3.23.6. Descriure els efectes fisiològics sobre el cos humà que es 
deriven de l’aplicació de les diferents teràpies físiques. 
E3.23.7. Enumerar les indicacions, contraindicacions i precaucions 
de les diferents teràpies físiques en la vessant esportiva. 
E3.23.8. Descriure les evidències científiques que donen 
sostenibilitat a les diferents teràpies físiques en la fisioteràpia 
esportiva. 
E3.23.9. Explicar els mecanismes del dolor i la nociocepció derivats 
de la pràctica esportiva utilitzant els conceptes de neurociència 
necessaris. 
E3.23.10. Aplicar les diferents tècniques d’estirament muscular en 
l’àmbit esportiu. 
E3.23.11. Aplicar el treball muscular isomètric concèntric i excèntric 
en funció de la patologia muscular i tendinosa que presenta 
l’esportista. 
E3.23.12. Explicar i tractar els desordres biomecànics que 
acompanyen a la lesió esportiva. 
E3.23.13. Explicar i tractar els desordres biomecànics que 
acompanyen al dolor lumbar i cervical crònics que  apareixen en 
l’esportista. 
E3.23.14. Aplicar les diferents tècniques miotensives de columna i 
pelvis en lesions esportives. 
E3.23.15. Normalitzar la funció, utilitzant l’entrenament actiu 
neuromuscular. 
E3.23.16. Aplicar les mesures de suport vital bàsic i/o desfibril·lació 
externa automàtica en les situacions que ho requereixin. 
 

 

Competència E4. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques encaminades a la realització d’activitats dirigides a la promoció i 
manteniment de la salut. 

 

Resultats d’aprenentatge E4.7. Aplicar els  mètodes específics d’intervenció de fisioteràpia per 
prevenir possibles lesions en la pràctica esportiva. 

Objectius específics: 
E4.7.1. Aplicar les diferents estratègies per realitzar un treball de 
camp que completi la recuperació de la lesió, així com minimitzar el 
risc de recidives lesionals dissenyant programes de prevenció de 
lesions esportives. 
E4.7.2. Aplicar les estratègies per afrontar les lesions de llarga 
evolució així com aquelles que no segueixen una evolució normal i 
no compleixen el pronòstic marcat. 
E4.7.3. Aplicar programes específics d’actuació per el manteniment 
i promoció de la salut i la prevenció de lesions esportives. 
E4.7.4. Explicar les activitats físicoesportives per persones amb 
discapacitat, incloent l’esport adaptat, les seves modalitats, 
tendències i recursos. 
E4.7.5. Descriure els principis bàsics de la Hipoteràpia. 
E4.7.6. Explicar el procés que duu al pacient des de la Hipoteràpia, 
passant per l’Equitació Terapèutica, fins arribar a l’Equitació com 
esport i competició. 
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Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 
 

Resultats d’aprenentatge E5.15. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre 
casos clínics, en l’àmbit dels pacients amb lesions relacionades amb 
l’esport. 

Objectius específics: 
E5.15.1. Escollir protocols de tractament específic per resoldre 
diferents  casos clínics en el camp esportiu. 

 

 
 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 
 

Resultats d’aprenentatge E9.37. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament fisioterapèutic de les lesions relacionades amb l’esport. 

Objectius específics: 
E9.37.1. Dissenyar un pla d’actuació fisioterapèutic depenent de 
l’àmbit esportiu  definint els objectius que es portaran a terme en el 
tractament fisioterapèutic.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
E9.38. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic de les lesions relacionades 
amb l’esport. 

Objectius específics: 
E9.38.1. Identificar les prioritats a resoldre en les lesions esportives 
en funció del tipus de lesió esportiva, de la severitat de la lesió, la 
presència de dolor, la situació aguda o crònica de la lesió, la cirurgia 
aplicada i de l’especialitat esportiva. 

 
E9.39. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el 
tractament fisioterapèutic de les lesions relacionades amb l’esport. 

Objectius específics: 
E9.39.1. Seleccionar entre els diferents materials i aparells el que 
sigui més idoni per al tractament fisioterapèutic de les diferents 
lesions esportives: tipus de benes, aparells d’electroteràpia i 
material de propiocepció.  
 

 
 
 
Competències Transversals 

 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1.  Planificar el tractament d’un cas clínic plantejat, a partir de 
les dades obtingudes de la valoració de fisioteràpia. 
T5.2. Escollir la tècnica idònia per tractar les diferents alteracions 
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musculars i articulars en l’esportista, a partir de casos clínics. 

 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1.  Acceptar i complir les normes del grup; col·laborar en la 
definició, organització i distribució de les recerques bibliogràfiques 
d’una lesió derivada de l’esport per la seva exposició i debat davant 
del grup-classe. 
T7.2.  Explicar les competències dels diferents professionals que 
integren  l’equip multisciplinar en l’àmbit de l’esport. 
T7.3. Realitzar les tasques que li son assignades dins del grup en els 
terminis establerts. 

 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Justificar les decisions preses davant dels problemes bàsics en 
les lesions de l’esportista, a partir de casos clínics. 
T9.2. Valorar diferències i similituds que presenten els diferents 
mètodes de fisioteràpia en les lesions esportives. 
T9.3. Criticar de manera argumentada tractaments de fisioteràpia 
aplicada a l’esport presentats a classe, articles, etc. 
T9.4. Escollir les tècniques adequades per al tractament de 
diferents casos clínics relacionant i justificant les decisions preses 
en relació als coneixements neurofisiològics i neurocientífics 
actuals. 

 
 
Competències Generals 
 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Justificar les decisions preses davant dels problemes bàsics en 
les lesions de l’esportista, a partir de casos clínics. 
G1.2. Valorar diferències i similituds que presenten els diferents 
mètodes de fisioteràpia en les lesions esportives. 
G1.3. Criticar de manera argumentada tractaments de fisioteràpia 
aplicada a l’esport presentats a classe, articles, etc. 
G1.4. Escollir les tècniques adequades per al tractament de 
diferents casos clínics relacionant i justificant les decisions preses 
en relació als coneixements neurofisiològics i neurocientífics 
actuals. 

 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T5. 
Resoldre problemes”, “T7. Treballar en equip” i “T9. Raonar amb sentit 
crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. Tècniques estructurals i miotensives del sistema musculoesquelètic. 

1.1. Metodologia de les tècniques de Mitchell. 
1.2. Aplicació de les lesions de pubis. 

1.2.1. Pubis antero-inferior. 
1.2.2. Pubis postero-superior. 
1.2.3. Protocol per a la pubàlgia. 

1.3. Aplicació de les lesions d’ilíac. 
1.3.1. Ilíac anterior. 
1.3.2. Ilíac posterior. 
1.3.3. Ilíac out flare. 
1.3.4. Ilíac in flare. 

1.4. Tècnica estructural dorsal. 
1.5. Pivot C7. 
1.6. Síndrome dels escalens. 

1.6.1. Tècnica estructural 1era. costella. 
1.6.2. Tècnica miotensiva escalens. 

2. Patologia muscular. Regeneració de parts toves. 
2.1. Anatomia i fisiologia del sistema musculoesquelètic. 

2.1.1. L’organització muscular. 
2.2. Lesions musculars. 

2.2.1. Classificació en l’actualitat. 
2.2.2. Interpretació segons la classificació antiga. 

2.3. Etiologies lesionals: Factors intrínsecs i extrínsecs. 
2.3.1. Traumatismes indirectes: distensió/ microrruptura/ ruptura. 
2.3.2. Traumatismes directes: contusió/ hèrnia muscular/ pèrdua de substància. 

2.4. Tractament. 
2.4.1. Planificació en cada una de les fases. 

2.5. Regeneració de parts toves. 
2.5.1. La inflamació. 
2.5.2. Fases de regeneració. 
2.5.3. Teoria de Järvinen. 

2.6. Lesions cròniques. 
2.7. Complicacions i seqüeles. 

2.7.1. Tractament. 
2.8. Treball isomètric, concèntric i excèntric 

2.8.1. Beneficis de cada un dels treballs 
2.8.2. Progressió segons el grup muscular. 

3. Patologia tendinosa. Regeneració de parts toves. 
3.1. Estructura i funció del tendó. 
3.2. Anatomia i histologia 
3.3. Vascularització i innervació. 
3.4. Tipus de tendó. 

3.4.1. Localització de les lesions més freqüents. 
3.5. Patologia tendinosa. 

3.5.1. Factors lesionals intrínsecs i extrínsecs. 
3.5.2. Terminologia actual 
3.5.3. Fases de la lesió tendinosa. 
3.5.4. Fases de la regeneració tendinosa. 
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3.5.5. Tensegritat i mecano transducció en els teixits connectius. 
3.6. Tractament. 

3.6.1. Planificació en cada una de les fases. 
3.7. Treball isomètric, concèntric i excèntric. 

3.7.1. Beneficis de cada un dels treballs. 
3.7.2. Progressió del treball segons el tendó. 

4. Tractament i prevenció de les lesions en l’esport mitjançant agents físics (basada en l’evidència 
científica). 
4.1. Fonaments físics de l’electroteràpia. Fisiologia del teixit excitable. Tipus de corrent. Tipus 

d’impuls. 
4.2. Dolor i electroteràpia analgèsica. Anatomia del dolor. Diferències entre dolor i nocicepció. 

Bioquímica del dolor. 
4.3. Electroteràpia analgèsica per priorització de la via ràpida. TENS (“Transcutaneous electrical 

nerve stimulation”). 
4.4. Detecció manual d’àrees sensitives. 
4.5. PENS (“Percutaneous electrical nerve stimulation”). 
4.6. Electroteràpia analgèsica per generació d’endorfines 
4.7. Altres tipus de corrents analgèsiques 
4.8. Electroteràpia i rehabilitació precoç. 
4.9. Fisiologia de la contracció muscular elèctrica 
4.10. Contracció muscular fisiològica “versus” contracció muscular elèctrica. 
4.11. Freqüències i paràmetres òptims d’electroestimulació muscular 
4.12. Treball muscular i electroestimulació: prevenció de l’atròfia, entrenament de la força, 

relaxació, recuperació muscular i estiraments neuromusculars. 
4.13. Electroestimulació dinàmica. Treball concèntric i excèntric. Elongació muscular mitjançant 

electroteràpia. 
4.14. . Electrestimulació muscular i propiocepció. 
4.15. Electroestimulació muscular: mite o realitat. 
4.16. Fonaments físics del diferents tipus d’energia. Energia electromagnètica, energia tèrmica i 

energia mecànica. 
4.17. Absorció i penetració de l’energia a teixits biològics. 
4.18. Efectes fisiològics produïts per l’augment de temperatura. 
4.19. Paper dels ultrasons, ona curta, microones i infrarojos en patologies de l’esport. 
4.20. Efectes fisiològics produïts per la disminució de la temperatura. 
4.21. Crioteràpia: criocinètica, crioestirament. 
4.22. Tractament immediat de la lesió aguda (mètode Prices). 
4.23. Ones de xoc. “Electrocorporeal shock wave therapy”. 
4.24. Electroteràpia basada en l’evidència. 

5. Dolor lumbar crònic: estabilització lumbo-pèlvica-coxofemoral Dolor cervical crònic: estabilització 
cervical. 
5.1. Guies de pràctica clínica, metanàlisis i revisions sistemàtiques en el maneig del dolor lumbar 

crònic. 
5.2. Etiologia del dolor lumbar. 

5.2.1. Troballes: dèficits de resistència, força i propiocepció. 
5.2.2. Tractaments recomanats i no recomanats en MBE. 
5.2.3. Proves clíniques d’avaluació i detecció de debilitats. Factors psicosocials i tractaments 

cognitiu-conductuals 
5.2.4. El factor estrès. 

5.3. Comparació entre resultats de cirurgia i estabilització activa en MBE. 
5.4. Efectes de l’exercici físic en el dolor lumbar crònic. 
5.5. Anàlisi de les principals línies de recerca mundial en els programes d’estabilització. 

5.5.1. Transvers de l’abdomen- multífidus. 
5.5.2. Glutis. 
5.5.3. Diafragma. 
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5.5.4. Psoes. 
5.5.5. Sol pelvià. 
5.5.6. Abdominal bracing. 
5.5.7. Core stabilization training program. 
5.5.8. Conclusions 

5.6. Dinàmica del segment mòbil. 
5.6.1. Moments de força. 
5.6.2. La zona neutra de Panjabi. 

5.7. Educació del pacient. 
5.7.1. Programació del condicionament i MBE. 
5.7.2. Principis de l’entrenament funcional. 
5.7.3. Accions musculars i alteracions  que afecten al moviment. 
5.7.4. El control motor. 
5.7.5. Postures i patrons de moviment. 

5.8. Programes d’estabilització lumbo-pèlvica-coxofemoral. 
5.8.1. Progressió en l’estabilització lumbo-pèlvica-coxofemoral: nivells, posicions i exercicis. 

5.9. Estabilització cervical i cefalea cervicogènica. 
5.9.1. Dolor cervical crònic, propiocepció i atròfia 
5.9.2. Relació entre dolor cervical crònic, disfunció somàtica, atròfia muscular i equilibri en 

bipedestació. 
5.9.3. Capacitat per reproduir la posició diana de la columna cervical. 
5.9.4.  Avaluació de la posició neutra. 
5.9.5. ROM/ Flexió craniocervical (FCC)/ dolor cervical. 
5.9.6. FCC i whiplash. 
5.9.7. Manifestacions mioelèctriques i fatiga. 
5.9.8. Capacitat d’endurance. 
5.9.9. Columna cervical i control motor. 

5.10. Postura escàpulo toràcica. 
5.10.1. Factors neurals i musculars associats al dolor cervical. 
5.10.2. Eficàcia de l’exercici de resistència de la força per als músculs flexors en pacients amb 

dolor cervical crònic. 
5.10.3. Biofeedback de pressió. 
5.10.4. Comparació de programes d’exercici FCC i Flexió cervical (FC). 
5.10.5. Treball escapular. 

5.11. Educació del pacient. 
5.11.1. Programació del condicionament i MBE. 
5.11.2. Progressió per a la musculatura profunda. 
5.11.3. Progressió per a la musculatura suboccipital. 
5.11.4. Estabilització cervical dinàmica. 
5.11.5. Estabilització del serrat anterior, romboides i digàstric. 

5.12. Systematic reviews of interventions for neck pain and whiplash. Guideline comparison. 
6. El treball del fisioterapeuta d’equip/camp. 

6.1. Funció del fisioterapeuta, treball dins d’un equip multidisciplinar, tasques que assoleixen 
cadascun dels membres. 

6.2. Staff. 
6.3. Organització de la feina d’un fisioterapeuta 

6.3.1. A casa. 
6.3.2. De viatge  
6.3.3. Stage. 

6.4. Treball de vestidor 
6.4.1. Abans 
6.4.2. Mitja part 
6.4.3. Després 
6.4.4. Infermeria esportiva. 
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6.5. Treball de camp. 
6.5.1. Preparació de la banqueta. 
6.5.2. Abans d’una lesió. 
6.5.3. Davant d’una emergència. 
6.5.4. Atencions al jugador. 

6.6. Lesions més freqüents de la pràctica esportiva. 
7. Embenats funcionals/ embenat neuromuscular. 

7.1. Definició 
7.2. Tècniques. 
7.3. Indicacions/Contraindicacions. 
7.4. Aplicacions (lesions agudes, lesions cròniques) 
7.5. Preventiu (programes per la prevenció de lesions esportives i evitar recidives). 
7.6. Terapèutic (programes per al manteniment i promoció de la salut). 
7.7. Pràctica. 
7.8. Tendències actuals. 
7.9. Embenat neuromuscular com embenat funcional. 
7.10. Barreja dels dos embenats. 
7.11. Descàrrega de parts toves. 
7.12.  Inhibició del moviment. 

8. La Hipoteràpia. 
8.1. Conceptes bàsics. 
8.2. Indicacions i contraindicacions. 
8.3. Recursos humans per el bon seguiment de la teràpia. 
8.4. Equip necessari. 
8.5. L’equitació com a esport. 

9. Principis bàsics de l’esport i la discapacitat. 
10. Mesures de suport vital bàsic. 

10.1. Causes de l’aturada cardio-respiratòria. 
10.2. Importància de la desfibril·lació precoç. 
10.3. Cadena de la supervivència. 
10.4. RCP Bàsica. 
10.5. Utilització del Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) 
10.6. Algoritmes d’actuació segons el European Ressucitation Council (ERC) de SVB i SVB+DEA 

(darrera actualització). 
10.7. Identificació i tractament d’altres situacions d’emergència que poden induir una PCR com ara 

obstrucció de la via aèria per un cos estrany. 
10.8. Qüestions legals i ètiques de la pràctica de la RCP i utilització del DEA. 
10.9. Simulació de pràctica integrada. 
10.10. Avaluació teòrica i pràctica. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 
 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran amb suport gràfic i informàtic les bases sobre el 
procés de tractament de fisioteràpia, prevenció de les lesions en el camp esportiu i readaptació a 
l’activitat físicoesportiva. 
Hores estimades: 19,5. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà, sobre un model, 
com es realitzen les diferents tècniques, tant la part de valoració específica com del tractament, be 
de forma directa en classe o bé mitjançant material audiovisual. 

 

Hores estimades: 22,5. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentaran diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de fer un informe diagnòstic de fisioteràpia amb el tractament de fisioteràpia, 
plans de seguiment i de readaptació a l’esport a partir d’una alteració biomecànica del sistema 
musculoesquelètic. 

 

Hores estimades: 13,5. 
 

ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 

 

Hores estimades: 30. 
 

 Treball en grup per a la confecció  dels diferents treballs  en referència al tractament i prevenció 
de lesions relacionades amb activitats físicoesportives. 

 

Hores estimades: 30. 
 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació que completi els coneixements transmesos pel professor per a 
l’elaboració del treball en grup i dels casos clínics. 
 

Hores estimades: 25. 
 

 A partir d’un cas clínic, redacció d’un informe diagnòstic de fisioteràpia amb el tractament de 
fisioteràpia, plans de seguiment i de readaptació a l’esport a partir d’una alteració biomecànica del 
sistema musculoesquelètic. 
 

Hores estimades: 25. 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 

Hores estimades: 80,75. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E3, E4, E5, E9 19,5 

Exposicions pràctiques E3,  E4 22,5 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3,  E4, E5, E9,  T5, T9, 
G1, G2 

13,5 

Act. 
supervisades 

 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3, E4, E5 30 

Treball en grup E3, E4, E5, E9, T7, T9, 
G1 

30 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E3, E4, E5 25 

Redacció d’un informe 
diagnòstic  

E3, E4, E5, E9, T5, T7, 
T9, G1, G2 

25 

Treball autònom E3, E4, E5, E9 80,75 

HORES TOTALS 246,25 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 25 %. 

 L’habilitat manual en l’aplicació de les diferents tècniques això com l’adequació de la 
tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves practiques, amb un pes 
global del 55%. 

  Els treballs escrits i els casos  clínics presentats. Amb un pes global del 15%. 

 Les activitats realitzades en grup per a la resolució de casos clínics. Amb un pes global del 5%. 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 04/12/2017 al 12/01/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 12/12/2017 al 19/01/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 25 % E3, E4, E5, E9 2 

Proves practiques 55 % E3, E4, E5 1,25 

La redacció d’un informe 
diagnòstic a partir d’un cas 
clínic 
 

5% E3, E4, E5 E9, T5, 
T7, T9, G1, G2 

0,25 

Activitats realitzades en grup 15% E3, E4, E5, E9, T7, 
T9, G1 

0,25 

HORES TOTALS 3,75 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres  

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Cameron MH 2009 Agentes físicos en rehabilitación, 
de la investigación a la práctica. 

3ª Barcelona Saunders & Elsevier 

McGill S 2007 Low Back Disorders: Evidence-
Based Prevention and 
Rehabilitation. 

2ª USA Human Kinetics 

Jull G, Sterling M, Falla D 2008 Whiplash, headache and neck 
pain: research-based directions 
for physical therapies. 

1ª Austràlia Churchill 
Livingstone/Elsevier 

Richardson C, Hodges 
PW, Hides J. 

2004 Therapeutic exercise for 
lumbopelvic stabilization: a 
motor control approach for the 
treatment and prevention of low 
back pain 

2ª London Churchill Livingstone 

Clermont Simard, 
Fernand Caron, Kristina 
Skrotzky 

2003 Actividad física adaptada. 1ª Barcelona Inde 

J. Larry Durstine, 
Geoffrey Moore, Patricia 
Painter, Scott Roberts 

2009 ACSM’S Exercise management 
for persons with chronic 
diseases and disabilities 3rd. 
edition 

3ª USA American College of 
Sports Medicine 

Toni Bové 2000 El vendaje funcional  3ª Barcelona Harcourt 

Serge Tixa 2012 Atlas de técnicas articulares 
osteopáticas de las 
extremidades 

1ª Barcelona Masson 

Philip E. Greenman 2005 Principios y práctica de la 
medicina manual.  

3ª Madrid Panamericana 

Balius Matas R. 2004 Patología muscular en el 
deporte: diagnóstico, 
tratamiento y recuperación 
funcional. 

1ª Barcelona Masson 

Johanna Sharples 2010 Guías ecuestres ilustradas 1ª Barcelona Hispano Europea 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Tixa, S.  2006  Atlas de anatomía palpatoria 
de la extremidad inferior. 
Investigación manual de 
superficie  

2a  Barcelona  Masson  

Kaltenborn, F.M.  2004  Fisioterapia manual. 2a  Madrid  McGraw-Hill  

Shneider, W.; Dvôrák, J.; 
Dvôrák, V.; Tristchler, T. 

1994 Medicina manual. Terapéutica 2ª Barcelona Scriba  

Goodman C.C. 2003 Patología médica para 
fisioterapeutas 

3ª Madrid Mc. Graw Hill  
 

Travell y Simons  2004 Dolor y disfunción miofascial. 
Vol 1 

2ª Madrid Panamericana 

Travell y Simons 2004 Dolor y disfunción miofascial . 
Vol 2 

2ª Madrid Panamericana 

VVAA 2004 El deporte y la actividad física 
en el aparato locomotor 

1ª Barcelona Masson 

Therapeutic Riding Association  
 

1991 Hippotherapy. Ontario  Stuttgart Hippokrates 
Verlag 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Monsieurs KG, Nolan 
JP, Bossaert LL, et al. 

European 
Resuscitation Council 
Guidelines for 
Resuscitation 2015 
Section1 Executive 
summary 

Resuscitation. 95 2015 1-80  

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Consell Català de 
Ressuscitació.Recomanacions 
ERC 2015 Resum executiu 
Traducció Oficial del CCR. 

  
http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-
i-documents 

 

Consejo de Resucitación 
Español Cardiopulmonar. 
Declaración del Consejo de 
Resucitacion Español 
Cardiopulmonar (CERCP) sobre 
las nuevas recomendaciones 
2015 del Consejo Europeo de 
Resucitación (ERC). 

  
http://www.cercp.org/guias-y-
documentos/guias/guias-2015. 

 

    

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

 

http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-i-documents
http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-i-documents
http://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias/guias-2015
http://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias/guias-2015
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (25%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 50. 

14 preguntes de la professora Patrícia Morales 

12 preguntes del professor Miquel Àngel Cos 

12 preguntes del professor Alfons Mascaró 

4 preguntes del professor Toni Morral 

4 preguntes del professor Toni Bové 

2 preguntes de la professora Teresa Txipell 

2 preguntes del professor Josep Medina 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60  minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 

PROVES PRÀCTIQUES (55%) 
 
 

ACTIVITAT - 1 (22%) (Sr. Miquel Àngel Cos)  

 
Descripció/detall de la prova: 
El professor demanarà als alumnes que escullin aleatòriament dues butlletes d’una bossa que conté 
totes les preguntes de l’examen pràctic (“tècniques de tractament i prevenció de les lesions en esport”, 
que l’alumne/a ha de demostrar que coneix i sap aplicar). Cada butlleta conté  escrita una pregunta i la 
butlleta està plegada amb l’objectiu de que tant l’alumne/a com el professor estiguin cegats i no puguin 
influir en les preguntes escollides; l’alumne/a aplicarà las tècniques escollides al seu company de llitera.  
Criteris de puntuació: 
El professor avaluarà l’habilitat de l’alumne/a en l’execució de les tècniques de tractament i prevenció, 
així com la informació rellevant que aporti l’alumne/a respecte les tècniques demostrades: què espera 
aconseguir amb la tècnica, indicadors del resultat, raonament clínic amb els resultats obtinguts en la 
realització de les tècniques.  
Temps de presentació: 
Cada alumne/a disposarà d’un màxim de 5 minuts per realitzar dues tècniques escollides. 
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ACTIVITAT - 2 (22%) (Sr. Alfons Mascaró)  

 
Le mateixes característiques que l’Activitat- 1 
 

 

ACTIVITAT - 3 (17%) (Sra. Patrícia Morales) 

 
Descripció/detall de la prova: 
El professor proposarà una activitat escrita que constarà en la resolució de 4 casos clínics. La resolució 
dels casos inclou aspectes rellevants de l’anatomia i fisiologia del sistema músculo-esquelètic i aspectes 
sobre diagnòstic i tractament de fisioteràpia de la patologia muscular.  
 
Criteris de puntuació: 
Cada cas clínic puntuarà un 25% de la nota total. La nota màxima a assolir serà un 10. S’aprova amb una 
puntuació mínima de 5.  Les activitats escrites  presentades fora de termini no seran acceptades i 
l’alumne no serà avaluat. 
 
Temps de presentació: 
L’activitat haurà de ser presentada en el termini establert. 
 

 

ACTIVITAT – 4 (15%) (Sr. Antoni Morral)  

 
Descripció/detall de la prova: 
Els alumnes realitzen pràctiques amb diferents agents físics que cedeixen les empreses d’electroteràpia 
que col·laboren amb l’Escola. Els alumnes alternen els papers de fisioterapeuta i pacient en format role-
playing 
Per avaluar les habilitats i els coneixements necessaris per aplicar correctament els agents físics 
treballats a l’assignatura, l’alumne contestarà un examen. El dia de l’examen, el professor projectarà un 
vídeo sobre un fisioterapeuta que aplica agents físics. Les preguntes de l’examen faran referència a les 
situacions observades en el vídeo i estaran en la línea dels role-playings realitzats durant l’ assignatura. 
 
Criteris de puntuació: 
L’examen consta de 10 preguntes tipus test  amb 4 opcions (pregunta contestada correctament +1 
punt, contestada erròniament -0,33 punts, pregunta no contestada 0 punts).  
 
Temps de presentació: 
Cada alumne/a disposarà d’un màxim de 15 minuts per realitzar l’examen. 
 

 
 
 

ACTIVITAT – 5 (15%) (Sr. Antoni Bové)  

 
Descripció/detall de la prova: 
Els alumnes, en grups de 3 integrants com a màxim, hauran de realitzar un treball escrit, basat en 
l’evidència científica, el més actual possible, relacionat amb l’embenat funcional o sobre  el massatge 
esportiu, amb una extensió màxima de 5 fulls (sense comptar la bibliografia). 
El treball haurà de tenir relació amb alguns dels temes exposats a les classes teòric-pràctiques 
realitzades durant l’assignatura. 
S’haurà de lliurar en format escrit en paper en el termini establert. 
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Criteris de puntuació: 
Els treballs presentats fora de termini no seran acceptats i l’alumne no serà avaluat. 
El treball serà avaluat amb un màxim de 5 punts, segons els criteris: 

- Basat en la evidència científica i bibliografia actual rellevant – 1 punt 
- Rellevància de la informació aportada – 1 punt 
- Estructura metodològica i extensió correctes – 1 punt 
- Idoneïtat del treball segons l’assignatura – 1 punt 
- Anàlisi crític personalitzat de la informació aportada al treball – 1 punt 

 
Temps de Presentació: 
Els treballs hauran de ser lliurats 3 setmanes abans de la realització de l’examen escrit. 
 

 
 

SUPORT VITAL BÀSIC (9%) (Sr. Diego Alonso) 

 
Descripció/detall de la prova:  
 
L’avaluació final surt de la mitjana obtinguda entre la subactivitat 1 (prova escrita tipus test) i la 
subactivitat 2 (prova pràctica). 
 
SUBACTIVITAT – 1 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
 

Prova escrita tipus test 
Els alumnes realitzen un test amb un model tancat que facilita el Consell Català de Ressuscitació 
amb les següents característiques: 

 Número total de preguntes de la prova: 10 

 Penalització: sense penalització per pregunta contestada erròniament. 

 Temps màxim de la prova: 10 minuts. 

 
Criteris de puntuació: Cada pregunta contestada correctament suma un punt. 

 
 
SUBACTIVITAT – 2 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
 

Prova pràctica: 

 La prova pràctica consisteix en la realització amb un maniquí de simulació de la seqüència 

complerta de SVB+DEA per part de cada alumne. 

 Els criteris de puntuació es basen en l’aplicació d’un check list validat pel Consell Català de 

Ressuscitació. 

S’adjunta Check list. 
 

Criteris de puntuació: Es valora la realització en l’ordre indicat de tots els items del Check list, així 
com la qualitat tècnica de cadascuna de les maniobres a realitzar. Rang de puntuació: de 0 a 10.  
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ACTIVITATS REALITZADES EN GRUP: TREBALL (15%) 
 
 

ACTIVITAT - 1 (Sr. Miquel Àngel Cos i Sr. Alfons Mascaró) 

 
Descripció/detall del treball: 
Es realitzaran 6 grups de treball. Es proposaran 6 casos clínics diferents i els alumnes hauran de 
realitzar un treball teòric sobre el cas clínic proposat en l’assignatura. El treball haurà d’incloure els 
següents apartats: etiologia, prevalença, factors de risc, fisiopatologia, diagnòstic diferencial, diagnòstic 
de fisioteràpia, tractament de fisioteràpia i bibliografia.  
 
Per la realització del treball, a més a més de la informació obtinguda durant aquesta i altres 
assignatures, s’han de consultar almenys tres bases de dades, es recomanen: PubMed-Medline, Pedro, 
Cochrane. 
L’extensió màxima serà de 10 fulls. 
 
El treball s’entregarà a mà i per correu electrònic. 
 
Criteris de puntuació: 
Aquells treballs que s’entreguin fora de termini, no seran acceptats i l’alumne no serà avaluat. 
Cada un dels apartats citats en la descripció/detall de la prova puntuarà 1 punt, excepte els apartats 
“diagnòstic de fisioteràpia” i “tractament de fisioteràpia” que puntuaran 2 punts respectivament. La 
puntuació màxima a assolir seran 10 punts. S’aprovarà amb una puntuació de 5. 
 
En l’apartat de bibliografia es tindrà en compte tant la bibliografia històrica, com la informació 
apareguda en els últims 5 anys; també es tindrà en compte el factor d’impacte de les fonts citades. 
 
Temps de presentació: 
El treball s’entregarà en mà i per correu electrònic. 
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LA REDACCIÓ D’UN INFORME DIAGNÒSTIC A PARTIR D’UN CAS CLÍNIC 
(5%) 
 
 

ACTIVITAT - 1 Sr. Miquel Àngel Cos, Sr. Alfons Mascaró 

 
Descripció/detall de la prova: 
Es tracte de resolució de casos clínics reals. El professor proposarà 6 casos clínics que s’hauran de 
resoldre. La resolució dels casos inclou aspectes rellevants per al diagnòstic en fisioteràpia: preguntes 
clau durant l’entrevista clínica, proves de valoració escollides, signes i símptomes durant la realització 
de les proves, raonament clínic per a la proposta de tècniques de tractament. 
 
Els alumnes formaran 6 grups de treball. Cada grup escollirà un cas clínic que ha de resoldre. Per 
resoldre el cas, a més a més de la informació obtinguda durant aquesta i altres assignatures, s’han de 
consultar almenys tres bases de dades, es recomanen: PubMed-Medline, Pedro, Cochrane. 
 
La resolució del cas s’ha d’exposar oralment amb el suport de la presentació en PPT. Temps màxim de 
presentació de 10 minuts. 
 
Per la presentació de PPT es pot utilitzar com a màxim 5 diapositives. No computen la diapositiva inicial 
de presentació i les diapositives finals de bibliografia utilitzada. 
 
Cada diapositiva pot incloure un màxim de 8 línies escrites, amb una mida de lletra no inferior a 16. 
 
Al final de l’exposició tant el professor com la resta d’alumnes de l’aula disposaran de 5 minuts per fer 
preguntes respecte els continguts exposats. 
 
Criteris de puntuació: 
Continguts de la presentació 20%, claredat d’exposició 20%, tempo de l’oratòria 20%, qualitat de la 
presentació 20%, bibliografia utilitzada 20%, es tindrà en compte tant la bibliografia històrica, com la 
informació apareguda en els últims 5 anys, com la informació apareguda en l’any en curs; també es 
tindrà en compte el factor d’impacte de les fonts citades. 
 
Temps de presentació: 
Es disposaran de 10 minuts per exposar el cas. Cada grup decideix quin o quins membres del grup 
exposen. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura PRACTICUM - V 
Codi 200568 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB 

Curs 4 Semestre 1 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència        CATALÀ 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a SRA. YOLANDA SÁNCHEZ 

e-mail yolanda.sanchez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

 
Nom professor/a SRA. MELANIA MASÓ 

e-mail melania.maso@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. LAIA SÁNCHEZ LLOANSI 

e-mail laia.sanchez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 FISIOTERÀPIA BÀSICA DE L’APARELL LOCOMOTOR – I 

 FISIOTERÀPIA BÀSICA DE L’APARELL LOCOMOTOR – II 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Pràctiques Tutelades. 
 

 Aquesta assignatura pretén , mitjançant la realització del Pràcticum  integrar i consolidar tots 
els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en qualsevol especialitat 
clínica,  sota la tutela de fisioterapeutes qualificats.  Es desenvoluparan totes  aquelles 
competències professionals, que capaciten a l’alumne a donar  una atenció de fisioteràpia 
eficaç i especialitzada amb una assistència integral als pacients/usuaris. 

 

https://mail.eug.es/src/compose.php?send_to=yolanda.sanchez%40eug.es
https://mail.eug.es/src/compose.php?send_to=melania.maso%40eug.es
mailto:laia.sanchez@eug.es
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 
 

Competència E4. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques encaminades a la realització d’activitats dirigides a la promoció i 
manteniment de la salut. 

Resultats d’aprenentatge E4.1. Dissenyar, ensenyar i aconsellar sobre els diferents medis de 
prevenció de les alteracions funcionals i específicament en relació amb 
la higiene postural, les situacions de pèrdua de mobilitat i les fases 
agudes àlgiques. 

Objectius específics: 
E4.1.1. Recomanar pautes de prevenció aplicades a qualsevol 
especialització. 
E4.1.2. Explicar de manera clara i estructurada les pautes de 
prevenció elaborades aplicades a qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.5. Resoldre casos clínics, susceptibles de tractament fisioterapèutic 
en qualsevol de les especialitats clíniques. 

Objectius específics: 
E5.5.1. Resoldre un cas clínic de les Estades, aplicat a qualsevol 
especialitat clínica, emetent un informe de seguiment. 

 

Competència E6. Elaborar i complimentar de forma sistemàtica els registres de fisioteràpia. 

Resultats d’aprenentatge E6.3. Registrar de forma adequada i eficaç tots els passos seguits des de 
la recepció del pacient/usuari fins a l’informe d’alta de Fisioteràpia, en 
funció de l’especialitat clínica. 

Objectius específics: 
E6.3.1. Enregistrar correctament les actuacions realitzades i els 
resultats obtinguts aplicats a qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.12. Portar a terme les procediments adequats de valoració de 
fisioteràpia, amb l’objectiu de determinat el grau d’afectació i la seva 
possible repercussió funcional, en els pacients/usuaris que s’assignen a 
l’estudiant en l’estada clínica. 

Objectius específics: 
E7.12.1. Utilitzar amb destresa les eines de valoració específiques 
per la patologia, aplicades a qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.9. Establir la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia. 
Objectius específics: 
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E8.9.1. Identificar les deficiències les limitacions en l’activitat, les 
restriccions en la participació que pateix el pacient i el factors 
contextuals que condicionen la seva rehabilitació aplicats a 
qualsevol especialitat clínica. 
E8.9.2. Relacionar entre sí les deficiències, les limitacions en 
l’activitat i les restriccions en la participació que pateix el pacient 
aplicades a qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 

Resultats d’aprenentatge E9.17. Establir els criteris generals i específics de l’aplicació del 
tractament. 

Objectius específics: 
E9.17.1. Planificar i proposar els objectius de tractament específics 
per la patologia, aplicades a qualsevol especialitat clínica. 

E9.18. Establir prioritats de tractament en funció dels problemes 
detectats. 

Objectius específics: 
E9.18.1. Classificar els objectius en curt i llarg termini aplicats a 
qualsevol especialitat clínica. 
E9.18.2. Prioritzar els problemes per la seva importància i/o 
urgència, aplicats a qualsevol especialitat clínica. 

E9.19. Establir la periodicitat de la intervenció. 
Objectius específics: 
E9.19.1.  Pautar periòdicament sessions de tractament aplicats a 
qualsevol especialitat clínica.  

 

Competència E10. Executar, dirigir i coordinar el pla d’intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines 
terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l’usuari.  

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
E10.1. Planificar el pla d’intervenció terapèutica. 

 

Competència E11. Avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els 
objectius marcats. 

Resultats d’aprenentatge E11.1. Avaluar els resultats i la seva relació amb els objectius marcats, 
mitjançant casos reals en les diferents especialitat clíniques. 

Objectius específics: 
E11.1.1. Contrastar els resultats amb els objectius marcats aplicats a 
qualsevol especialització. 

 

Competència E12. Elaborar l’informe d’alta de fisioteràpia una vegada coberts els objectius 
proposats. 

Resultats d’aprenentatge E12.2. Elaborar un informe de fisioteràpia que inclogui tota la 
informació necessària per a que aquest sigui un instrument vàlid de 
comunicació per a usuaris i/o professionals. 

Objectius específics: 
E12.2.1. Redactar informes de fisioteràpia amb correcció i claredat  
aplicats a qualsevol especialitat clínica.  

 

Competència E13. Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral 
als pacients. 

Resultats d’aprenentatge E13.9. Orientar les activitats i la manera d’actuar en relació amb els 
pacients/usuaris, del personal no sanitari i subaltern. 
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Objectius específics: 
E13.9.1. Organitzar e integrar les actuacions i procediments dins de 
l’equip multidisciplinari.  
 

E13.10. Derivar al pacient, quan procedeixi, a un altre professional. 
Objectius específics: 
E13.10.1. Reconèixer els límits de les seves competències i derivar al 
pacient, quan procedeixi, a un altre professional.  

 

Competència E15. Treballar en equips professionals cooperant de forma efectiva amb tot l’equip 
multidisciplinari. 

Resultats d’aprenentatge E15.5. Consensuar, si procedeix, els objectius amb l’equip 
multidisciplinari, per a la integració dels processos i la continuïtat 
assistencial. 

Objectius específics: 
E15.5.1. Cooperar amb la resta de professionals de l’equip 
multidisciplinari. 

 

Competència E17. Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en la 
evidencia científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació 
en fisioteràpia. 

Resultats d’aprenentatge E17.5. Aplicar protocols assistencials de fisioteràpia basada en 
l’evidència. 

Objectius específics: 
E17.5.1. Aplicar protocols assistencials validats i/o consensuats a 
qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E19. Desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials 
on es presti atenció de fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris. 

Resultats d’aprenentatge E19.4. Analitzar i avaluar sistemes de gestió i control dels serveis 
generals de fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E19.4.1. Analitzar i avaluar els sistemes de gestió i control que 
s’apliquen en el centre de pràctiques. 

 

Competència E20. Aplicar els mecanismes de garantía de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, 
segons criteris reconeguts i validats. 

Resultats d’aprenentatge E20.9. Analitzar els mecanismes de garantía de qualitat en els processos 
d’atenció fisioterapèutica dels serveis de fisioteràpia on es realitzen les 
estades clíniques utilitzant les eines de valoració apresses en altres 
matèries. 

Objectius específics: 
E20.9.1. Descriure els processos de control de qualitat que 
s’apliquen en el centre. 

 
 

Competència E22. Portar a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l’atenció integral 
de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la 
continuïtat assistencial. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
E22.1. Integrar les diferents intervencions fisioterapèutiques en un 
context de cooperació multiprofessional.  
E22.2. Garantir la continuïtat de la intervenció assistencial 
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Competències Transversals 

 
Competència T6. Prendre les decisions més adequades davant d’una situació determinada. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T6.1. Prendre decisions encertades, basant-se en dades. 
T6.2. Prendre decisions amb seguretat. 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Diferenciar fets d’opinions, interpretacions i  valoracions en 
les argumentacions de la resta de l’equip. 
T9.2. Aportar elements que permetin la millora de les actuacions 
pròpies i dels companys. 
T9.3. Formular judicis i valoracions pròpies. 

 
Competència T10. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T10.1.Detectar els problemes ètics davant de situacions concretes. 
T10.2. Identificar les voluntats del pacient, respectant els seus 
valors personals i culturals. 
T10.3. Respectar la intimitat i el secret professional. 

 
Competència T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T11.1. Prendre iniciatives davant les situacions que es presenten en 
el dia a dia, funcionar sense supervisió constant. 
T11.2. Proposar idees i projectes nous per a evolucionar 
constantment. 
T11.3. Actuar amb decisió davant de situacions que requereixen 
certa fermesa per la dificultat que comporten. 

 
 
 
Competències Generals 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències  “T9. 
Raonar amb sentit crític” i “T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor”. 
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CONTINGUTS 

 
 

 Mitjançant la realització del Pràcticum V es pretén integrar i consolidar tots els coneixements, 
habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en qualsevol especialitat clínica,  sota la tutela 
de fisioterapeutes qualificats.  Es desenvoluparan totes  aquelles competències professionals, 
que capaciten a l’alumne a donar  una atenció de fisioteràpia eficaç i especialitzada amb una 
assistència integral als pacients/usuaris. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
TREBALL ASSISTENCIAL 

 L’alumne valorarà als pacients, farà el diagnòstic de fisioteràpia, confeccionarà el pla d’actuació, 
l’aplicarà i valorarà els resultats. 
Hores estimades: 105. 

 
SESSIONS INFORMATIVES 
 

 S’informarà de com realitzar les diferents activitats formatives. 
Hores estimades: 7,5. 

 
REDACCIÓ DE TREBALL 

 Confeccionar un informe de seguiment d’un o varis pacients.  
Hores estimades: 30. 

 
AUTOAVALUACIÓ 

 Redactar un informe d’autoavaluació. 
Hores estimades: 4,5. 

 
AVALUACIÓ DEL CENTRE I DEL TUTOR 
 

 Complimentar un formulari d’avaluació del centre i del fisioterapeuta tutor. 
Hores estimades: 3. 

 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Sessions informatives 

 
7,5 

 

Act. 
supervisades 

Treball assistencial E4, E5, E6.3, E7, E8.9, 
E9.17, E9.18, E9.19, 

E10, E11, E12, E13.9, 
E13.10, E15.5, E17, E19, 
E20.9, E22, T6,T9, T10, 

T11, G2 

105 

Act. 
autònomes 

Confecció d’un 
informe de seguiment 
d’un o varis pacients 

E4, E5, E6.3, E7, E8.9, 
E9.17, E9.18, E9.19, 

E11, T9 
30 

Redactar un informe 
d’autoavaluació 

T9 4,5 

Complimentar un 
formulari d’avaluació 
del centre i del 
fisioterapeuta tutor 

T9 3 

HORES TOTALS 150 
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AVALUACIÓ 

 
La comissió del pràcticum valorarà: 

 L’informe presentat pel fisioterapeuta tutor. Amb un pes global del 49%. 

 L’informe d’autoavaluació de l’alumne. Amb un pes global del 1%. 

 Els informes de seguiment dels pacients. Amb un pes global del 50%. 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascuna de les parts que la integren, amb una nota mínima de 5. 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

L’informe presentat pel 
fisioterapeuta tutor 

49% 

E4, E5, E6.3, E7, 
E8.9, E9.17, E9.18, 
E9.19, E10, E11, 
E12, E13.9, E13.10, 
E15.5, E17, E19, 
E20.9, E22, T6, T9, 
T10, T11, G2 

-- 

L’informe d’autoavaluació de 
l’alumne 

1% 
T9 

-- 

Els informes de seguiment 
dels pacients 50% 

E4, E5, E6.3, E7, 
E8.9, E9.17, E9.18, 
E9.19, E11, T9 

-- 

HORES TOTALS 0 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

EscalesFisioterapia.pdf Escales de valoració i 
qüestionaris més 
emprats a Fisioteràpia 

Intranet de l’assignatura  

 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

L’INFORME PRESENTAT PEL FISIOTERAPEUTA TUTOR (49%) 
 

 
L’informe es troba a l’annex-II. 
 
Per a la seva valoració es fa la mitjana ponderada de les puntuacions assignades a tots els objectius 
d’aprenentatge. Si el grau d’acompliment d’algun dels aspectes que es valoren al final del document, 
en relació a la normativa de pràctiques externes, és negatiu, es valora: 
 

Concepte puntuació 

Aspecte físic i higiene -0,5 

Conducta i actitud -0,5 

Puntualitat -0,5 

Assistència suspès 

Confidencialitat de la història clínica suspès 

 

 

 
 

L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE (1%) 
 

 
L’informe es troba a l’annex-III. 
 
Per a la seva valoració es fa la mitjana ponderada de les puntuacions assignades a tots els objectius 
d’aprenentatge. Si el grau d’acompliment d’algun dels aspectes que es valoren al final del document, 
en relació a la normativa de pràctiques externes, és negatiu, es valora: 
 

Concepte puntuació 

Aspecte físic i higiene -0,5 

Conducta i actitud -0,5 

Puntualitat -0,5 

Assistència suspès 

Confidencialitat de la història clínica suspès 
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L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PACIENT (50%) 
 

 
El model de l’informe de seguiment del pacient es troba al campus virtual. 
 
Si el grau d’acompliment d’alguns dels aspectes que es contemplen a la normativa no consten en el 
document es considerarà no avaluable:  

 Si no fa servir la plantilla. 

 Si no consta el segell del centre. 

 Si no consta la signatura del tutor. 

 
 
La nota de l’informe es distribueix de la següent manera: 
 

CONCEPTE PUNTS 

IDENTIFICACIÓ / PERFIL DEL PACIENT.   
ALTERACIONS INICIALS RELATADES PEL PACIENT / SIMPTOMATOLOGIA  

0.25 

DEFICIÈNCIES INICIALS 1 

LIMITACIONS EN L’ACTIVITAT I RESTRICCIONS EN LA PARTICIPACIÓ 0.75 

FACTORS AMBIENTALS 1 

MESURES 1 

DIAGNÒSTIC DE FISIOTERÀPIA 2 

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT 1 

TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA EN FUNCIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE FISIOTERÀPIA 1 

SÍNTESI RESPECTE A L’EVOLUCIÓ I AL TRACTAMENT, RAONAMENT PERSONAL. 2 
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ANNEX-II L’INFORME PRESENTAT  PEL FISIOTERAPEUTA TUTOR  
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TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 210 de 320 

 

 

ANNEX – III L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES 
Codi 200583 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència Català 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. ESTHER BERGEL PETIT 

e-mail esther.bergel@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a DR. ISHAR DALMAU  

e-mail ishar.dalmau@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. SÒNIA FERRÉS PUIGDEVALL 

e-mail sonia.ferres@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DRA. ESTHER MUR  GIMENO 

e-mail esther.mur@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Tècniques complementàries 

 

mailto:esther.bergel@eug.es
mailto:sonia.ferres@eug.es
mailto:esther.mur@eug.es
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 L’assignatura s’organitza en 3 blocs. El primer proporciona els coneixements bàsics necessaris 
per conèixer i analitzar des del rigor de l'evidència científica biomèdica, els fonaments, els 
mecanismes d'acció i l'eficàcia terapèutica de les teràpies complementàries (medicina no 
convencional). 

 

 En el segon bloc es pretén aprofundir en l’aprenentatge del coneixement corporal. El 
coneixement de l’organització del moviment del cos humà es troba dins del perfil de la 
titulació i de la professió de fisioteràpia i permetrà millorar la qualitat del moviment del 
professional de fisioteràpia, de manera que podrà realitzar el treball amb el pacient de forma 
més fàcil. 
Aquest aprenentatge es proposa fer a través de: lliçons del mètode Feldenkrais, i sessions de 
Tai-txi. 

 

 En el tercer es realitza una introducció a la Fisioteràpia aquàtica per a conèixer les possibilitats 
que ofereix aquest medi en funció dels tipus de patologia i de pacient. 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
 
Competències Específiques 

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

Resultats d’aprenentatge E3.24. Aplicar diverses tècniques complementàries de la fisioteràpia 
relacionades amb: la relaxació, el moviment harmònic, la  presa de 
consciència del propi cos, l’alliberació de tensions i la disminució de 
l’estrès. 

Objectius específics: 
E3.24.1. Explicar els fonaments generals i la classificació de les 
Teràpies Complementàries. 
E3.24.2. Explicar l’evidència científica de les Teràpies 
Complementàries. 
E3.24.3. Explicar les diferències metodològiques entre les Teràpies 
Complementàries i la Biomedicina. 
E3.24.4. Identificar les variables principals per dissenyar un estudi 
de recerca en Teràpies Complementàries. 
E3.24.5. Explorar i organitzar el moviment del cos humà mitjançant 
el mètode Feldenkrais. 
E3.24.6 .Despertar la consciència corporal a través del moviment 
del cos humà a través del mètode Feldenkrais. 
E3.24.7. Identificar la relació entre l’organització del moviment i 
possibles molèsties, dolors, i lesions, en la vida diària, laboral i 
esportiva, mitjançant el mètode Feldenkrais. 
E3.24.8. Elegir, entre les diferents opcions de moviment, la més 
adequada i adaptar-la a qualsevol situació mitjançant el mètode 
Feldenkrais. 
E3.24.9.Comparar els moviments de la vida diària amb la forma de 
Tai-Txi. 
E3.24.10. Identificar l’esquema corporal inicial i analitzar-lo des del 
punt de vista de la tècnica del Tai-Txi. 
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E3.24.11. Aplicar el Tai-Txi en l’àrea preventiva i curativa social i de 
fisioteràpia: gerontologia, escoles, grups d’embarassades, 
empreses, etc.  

E3.24.12. Explicar les propietats de l’aigua. 
E3.24.13. Explicar el comportament del cos a l’aigua. 
E3.24.14. Descriure les bases del treball de fisioteràpia a dins 
de l’aigua. 
E3.24.15. Descriure les tècniques d’hidroteràpia i 
balneoteràpia complementàries. 
E3.24.16.  Programar  tractaments bàsics de fisioteràpia dins 
de l’aigua. 

 

 

Competència E4. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques encaminades a la realització d’activitats dirigides a la promoció i 
manteniment de la salut. 

Resultats d’aprenentatge E4.8. Organitzar sessions en grup de les tècniques complementàries 
desenvolupades. 

Objectius específics: 
E4.8.1.Organitzar sessions en grup en funció de les patologies o de 
les necessitats socials mitjançant el Tai-Txi i la tècnica Feldenkrais 

 
 

 

Competència E21. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com per escrit, amb 
tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals. 

Resultats d’aprenentatge E21.9. Dirigir sessions en grup de les tècniques complementaries 
desenvolupades. 

Objectius específics: 
 
E21.9.1. Desenvolupar el contingut d’una sessió del treball en grup 
(inici, desenvolupament i final) tenint en compte els diferents 
elements: objectius, activitats, temporització... 
E21.9.2. Observar la reacció de les persones dins del grup per 
adaptar la dinàmica de treball. 
E21.9.3. .Utilitzar el llenguatge propi de cada tècnica 
complementària desenvolupada adaptant-lo al grup de persones 
que componen la classe. 

 
 
 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T1. Analitzar i sintetitzar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T1.1.Diferenciar les diferents parts del cos humà i la seva 
interrelació.  
T1.2. Reconèixer noves opcions de moviment del cos humà 
mitjançant les tècniques del Tai-Txi i del mètode Feldenkrais. 
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Competència T3. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant 
de forma oral com per escrit. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T3.1. Guiar una activitat grupal dirigida a partir d’una planificació 
preestablerta utilitzant diferents estratègies comunicatives.  
T3.2.  Adequar el llenguatge i l’expressió no verbal en funció de les 
necessitats del grup a dinamitzar.  
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CONTINGUTS 

 
 
1. Bases científiques per a les Teràpies Complementàries. 

1.1. Introducció a les Teràpies Complementàries. 
1.2. Classificació de les Teràpies Complementàries. 
1.3. Diferències metodològiques entre les Teràpies Complementàries i la Biomedicina. 
1.4. Investigació bàsica i clínica en Teràpies Complementàries. 
1.5. Mecanismes d’acció de les Teràpies Complementàries. 

2. El mètode Feldenkrais: 
2.1. Característiques i desenvolupament pràctic de la tècnica: 

2.1.1. Exploració i organització  del moviment del cos humà. 
2.1.2. Lliçons per despertar la consciència corporal a través del moviment del cos humà. 

2.2. Adaptació de la tècnica a diferents tipologies de pacients/usuaris.: 
2.2.1. Relació entre l’organització del moviment i possibles molèsties, dolors, i lesions, en la 

vida diària, laboral i esportiva. 
2.2.2. Diferents opcions de moviment, i la seva adequació davant de qualsevol situació. 

3. El Tai-Txi. 
3.1. Característiques i desenvolupament pràctic de la tècnica: 

3.1.1. Comparació dels moviments de la vida diària amb la forma de Tai-Txi. 
3.1.2. Identificació de l’esquema corporal inicial i el seu anàlisi. 

3.2. Adaptació de la tècnica a diferents tipologies de pacients/usuaris. 
3.2.1. Aplicació del Tai-Txi en l’àrea preventiva i curativa: gerontologia, escoles, grups 

d’embarassades, empreses, etc. 
3.2.2. Utilització del Tai-Txi com a tècnica de fisioteràpia dins dels protocols de tractament. 

4. Hidroteràpia/Hidrocinesiteràpia. 
4.1. Bases de la tècnica. 

4.1.1. Història 
4.1.2. Definició fisioteràpia aquàtica 
4.1.3. Propietats de l’aigua 
4.1.4. Tècniques d’hidroteràpia 

4.2. Valoració del pacient i de la instal·lació. 
4.3. Programació en funció del tipus de pacient. 
4.4. Conscienciació del moviment corporal fora de l’aigua per poder aplicar-lo dins del medi 

aquàtic. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques sobre les que se fonamenta cada 
tècnica, amb suport gràfic i informàtic.  
Hores estimades: 15. 
 

 Exposicions pràctiques per part del professor, amb suport gràfic i informàtic, de com es realitzen 
les diferents tècniques, sobre un model o bé mitjançant material audiovisual que es proporcionarà 
a l’alumne. 
Hores estimades: 22,5. 

 
 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 
Hores estimades: 22,5. 
 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Redacció d’un treball: 
 Activitat en grup per a la redacció d’un treball sobre l’evidència científica d’una Teràpia 

Complementària concreta. 
 Activitat en grup per la redacció d’un treball sobre la resolució d’un cas clínic mitjançant la 

fisioteràpia aquàtica. 
 

Hores estimades: 20. 
 

 Preparació d’una sessió curta d’exercicis que es desenvoluparà a classe. 
 
Al llarg de les diferents classes s’anirà dissenyant la planificació del programa de sessions així com 
la planificació d’una sessió concreta que finalment es realitzarà  a  l’ultima classe.  
 
El disseny de la sessió estarà emmarcat dins dels objectius i continguts del programa de sessions i 
anirà dirigit a un grup concret de pacients. Les tècniques utilitzades pel disseny de la sessió hauran 
d’incloure les tècniques treballades a l’assignatura.  
 
La preparació de la sessió s’avaluarà en funció de la posada en escena i d’un informe que haurà 
d’incloure la descripció del procés de disseny.  
 
Hores estimades: 20.  

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 46,75. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E3, E4 15 

Exposicions pràctiques E3, E4 22,5 

Act. 
supervisades 

Activitat pràctica dels 
alumnes 

E3, E4 22,5 

Act. 
autònomes 

Redacció de treballs E3, T1, T3 20 

Preparació d’una 
sessió curta d’exercicis 

E3, E4, E21, T3 20 

Treball autònom E3, E4 46,75 

HORES TOTALS 146,75 

 
 

AVALUACIÓ 

 
 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements adquirits en cadascun dels blocs de que consta l’assignatura mitjançant proves 
escrites. Amb un pes global  del  20 %.  

 L’habilitat en l’aplicació de les diferents tècniques així com l’adequació de la tècnica/maniobra 
escollida a la situació plantejada, mitjançant proves pràctiques, amb un pes global aproximat del  
50%. 

 Els treballs escrits presentats. Amb un pes global del 20%. 

 La sessió d’exercicis preparada. Amb un pes global del 10%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 

Per a aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre faltar 
fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 22/05/2018 al 08/06/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 28/05/2018 al 15/06/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 20 % E3, E4 2 

Proves practiques 50 % E3, E4 0,75 

Treball escrits 20 % E3, T1, T3 --- 

La sessió d’exercicis 10 % E3, E4, E21, T3 0,5 

HORES TOTALS 3,25 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres   

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Feldenkrais 

Feldenkrais, M 2009 Autoconciencia por el 
movimiento 

1ª edición BCN Paidós. Vida y salud. 

Feldenkrais, M 2006 El poder del yo 1ª edición BCN Paidós. Vida y salud. 

Feldenkrais, M 1991 La dificultad de ver lo obvio  Buenos  
Aires, BCN, 
Mexico 

Paidós. 

Tai-Chi 

Fontana, D.  Aprender meditación Zen   Oniro 

Bunnang , T.  El arte del Tai- chi chuang   Liebre de Marzo. 

Roche, L. 1998 Tai-Chi,guía práctica 2ª edición BCN Obelisco 

Fisioteràpia aquàtica 

Pérez Fernández, M 2005 Principios de la Hidroterapia y 
Balneoterapia 

 Madrid McGraw-Hill 
Interamericana 

Cole, A & Becker, B 2004 Comprehensive Aquatic 
Therapy 

 Philadelphia Butterworth 
Heinemann. Elsevier. 

Castillo, FJ 2012 Fisioterapia acuática  Jaén Editorial Formación 
Alcalá 

Güeita, J., Alonso, M., 
Fernández, C. 

2015 Terapia Acuática. Abordajes 
desde la Fisioterapia y la 
Terapia Ocupacional 

 Barcelona Elsevier 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Feldenkrais 

PhilippUnseld Vivimos como nos 
movemos 

Cuerpo  y mente Nº 229 2011 52-57 Entrevista a 
Philipp 
Unseld 

Volk E Prise de conscience 
par le mouvement, 
Méthode Feldenkrais 

Encycl.Méd.Chir 
(Editions Scientifiques 
et Médicales Elsevier , 
SAS, Paris. 

26-061-B-
10 

2000 10p.  

Tai-Chi 

Marisa Hirsch El Tai-chi enseña a dar 
y recibir 

Cuerpo y mente Nº 206 2009 80-83 Entrevista a 
Tew 
Bunnang 

Fisioteràpia aquàtica 

Kemoun, G., 
Watelain, E., & 
Carette, P. 

Hydrokinésithérapie Kinésithérapie-
Médecine physique-
Réadaptation 

26-140-A-
10 

2006 1-28  

Rodríguez Fuentes G., 
Iglesias Santos, R 

Bases físicas de la 
hidroterapia 

Fisioterapia 24 2002 14-21  

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Feldenkrais 

Warrior’s Awareness  www.warriors-awareness.com  

The Feldenkrais Method with 
Ralph Strauch 

Somatic options www.somatic.com  

 
Material audiovisual 

Títol Descripció   
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Feldenkrais 

Move like the Animals 
&Monkey Moves 

Stephen Rosenholtz, Ph.D. 
1994 

  

Bebés Película  Año 2010. Francia. 
Director: Thomas Balmès 

  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Teràpies Complementàries 

Rakel D 2009 Medicina Integrativa 2a Barcelona Elsevier-Masson 

Wisneski LA, Anderson L.  
 

2009 The Scientific Basis of 
Integrative Medicine.  

2a Boca Raton 
 

CRC Press; 

Kayne SB 2009 Complementary and 
Alternative Medicine 

2a London Pharmaceutical 
Press 

Kayne SB.. 2010 Traditional Medicine 1a London Pharmaceutical 
Press 

Oshman JL 2000 Energy Medicine. The Scientific 
Basis 

1a Edinburgh Churchill Livingstone 

Sutton AL.  2010 Complementary and 
Alternative Medicine. 
Sourcebook.  

4a Detroit Omnigraphics, Inc. 

Feldenkrais 

Zemach,D.,Zemach,K.,Reese,M. 1990 Ejercicios de relajación  Barcelona Paidós 

Mars-Pryszo,J. 2001 Tratamiento de las cervicalgias  Barcelona Masson 

Fisioteràpia aquàtica 

Pappas Gaines, M 2006 Actividades acuáticas. 
Ejercicios de tonificación, 
cardiovasculares y de 
rehabilitación 

3a Barcelona Paidotribo 

Colado, JC 2004 Acondicionamento Físico en 
medio acuático.  

 Barcelona Paidotribo 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Fisioteràpia aquàtica 

Pazos Rosales, JM., 
González Represas, A 

Técnicas de 
hidroterapia. 
Hidrocinesiterapia. 

Fisioterapia 24 2002 34-42  

 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES (20%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 40 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 60 minuts. 

 
20 preguntes corresponen al bloc de Bases científiques per a les teràpies 
Complementàries i 20 preguntes al bloc d’Hidroteràpia. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 

PROVES PRÀCTIQUES (50%) 
 

FELDENKRAIS (50%) (Sra. Sònia Ferrés) 
 

Descripció/detall de la prova: 
 
L’avaluació de les proves pràctiques fa referència al procés d’avaluació continua que es durà a 
terme en les diferents parts de l’assignatura 

 
Criteris de puntuació:  

      

 Puntualitat: Per cada dia que s’arribi tard, es restarà -0’1 punts. 

 Assistència: Per cada falta d’assistència no justificada es restaran -0’5 punts. 

 Actitud: Actitud de l’estudiant en el aula en relació a la voluntat de participar i formar part de 

les diferents activitats que es duguin a terme: discussions, exercicis, preguntes, etc. Es valora 

del 0 al 10.    

 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 223 de 320 

 

 

TAI-TXI (50%) (Sra. Esther Bergel) 
 

 
Descripció/detall de la prova: 
 
L’avaluació de les proves pràctiques fa referència al procés d’avaluació continua que es durà a 
terme en les diferents parts de l’assignatura 

 
Criteris de puntuació:  

      

 Puntualitat: Per cada dia que s’arribi tard, es restarà -0’1 punts. 

 Assistència: Per cada falta d’assistència no justificada es restaran -0’5 punts. 

 Actitud: Actitud de l’estudiant en el aula en relació a la voluntat de participar i formar part de 

les diferents activitats que es duguin a terme: discussions, exercicis, preguntes, etc. Es valora 

del 0 al 10.    

 
 
 

TREBALLS ESCRITS (20%)   
 
 

BASES CIENTÍFIQUES PER A LES TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES (50%)  (DR. Ishar 
Dalmau) 

 
Descripció/detall del treball:  

S’ha d’elaborar un treball d’investigació a partir d’articles publicats i accessibles a la bases de dades 
Medline sobre l’evidència científica dels mecanismes d’acció o l’eficàcia i seguretat en la prevenció i 
tractament de malalties d’una teràpia complementària (medicina alternativa, medicina 
complementària, medicina natural, medicina integrativa). Les/els alumnes han d’escollir la teràpia 
complementària a partir de la qual es realitzarà el treball, i l’objectiu de la investigació, és a dir, si el 
treball analitzarà els mecanismes d’acció o bé l’eficàcia i seguretat en la prevenció o tractament d’una 
patologia en concret. 
 
Els treballs es faran individualment, en parella o en grups d’un màxim de 3 alumnes. Les/els alumnes  
són els responsables de decidir aquests grups. El títol del treball així com també els noms i cognoms de 
les persones que duran a terme el treball s’ha de comunicar al professor responsable de la part de 
Bases científiques de les teràpies complementàries a través d’un missatge de correu electrònic a 
l’adreça que surt a la guia docent, abans de la data de la tercera classe teòrica de l’assignatura. 
Qualsevol aclariment en relació a com fer el treball escrit es resoldrà a través de les tutories. 
 
El treball ha de constar dels següents apartats: 

a. Objectiu del treball  
Quina ha estat la motivació per escollir el tema que es vol investigar i què es vol aconseguir 
amb el treball (objectiu principal). 

b. Antecedents 
Descriure breument els fonaments generals de la teràpia complementària que s’ha escollit per 
fer el treball. 

c. Resultats 
Presentar els resultats a partir dels articles sobre recerca bàsica o recerca clínica que s’hagin 
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trobat, i discutir aquests resultats a partir de l’objectiu principal d’aquesta investigació: es 
coneixen les bases biològiques que expliquin els mecanismes d’acció? hi ha prou evidència 
científica sobre l'efectivitat i seguretat d’aquests tractaments? 

d. Conclusions 
Les/els alumnes que duin a terme el treball han de concloure si hi ha o no prou evidència 
científica per explicar com funciona la teràpia complementària o bé si s´ha demostrat 
científicament la seva utilitat clínica i seguretat, depenent de l’objectiu principal del treball. 
Finalment, les conclusions han d’acabar explicant què han après les/els alumnes après amb la 
realització del treball. 

e. Bibliografia 
Les referències s’han d’escriure segons la normativa de la guia de Vancouver. 

 
Per a la redacció del treball, s’han de seguir les següents indicacions: 

a. Tots el treballs hauran d’anar identificats amb una portada amb el títol del treball, el nom i 
cognoms, número de NIU i curs dels alumnes que realitzen el treball. 

b. Per al text, utilitzar la lletra Arial i tamany 12, i interliniat 1,5. 
c. El treball ha de tenir una extensió no superior a 10 pàgines i a una cara. 
d. El treball s’ha d’enviar per correu electrònic i en format pdf a l’adreça de correu electrònic del 

professor de la part de Bases científiques de les teràpies complementàries així com també 
l’entrega d’una versió impresa en paper reciclat i grapat sense plàstic. La data d’enviament i 
d’entrega del treball es dirà a la primera classe teòrica de la part de Bases científiques de les 
teràpies complementàries de l’assignatura. 
 

Per a l’avaluació final del treball escrit es tindrà en compte també el grau de seguiment de la normativa 
descrita en aquest apartat. 

 
Criteris de puntuació: 

 
Per a l’avaluació final del treball escrit es tindrà en compte el detall d’aplicació de la normativa descrita 
en aquest apartat. El treball es valorarà sobre 10 punts i els 
aspectes de puntuació concrets seran els següents: 

 Presentació →2 punts. 

 Organització →1 punts 

 Contingut → 3 punts 

 Bibliografia → 4 punts. 
 
La data d’entrega del treball s’acordarà entre el professor del mòdul i els alumnes el primer dia de la 
classe teòrica expositiva. L’entrega del treball es farà en format pdf, imprès en mà el dia de la data 
acordada i, enviat via moodle a través del link habilitat per aquest propòsit i per correu electrònic a 
l’adreça ishar.dalmau@eug.es, com a més tard 2 setmanes abans de la data de l’examen teòric final. 

 

 
 

HIDROTERÀPIA (50%)  (Dra. Esther Mur) 
 

Descripció/detall del treball:  

S’ha d’elaborar un treball de resolució d'un cas clínic mitjançant la Fisioteràpia aquàtica. Es plantejaran 
tres possibles casos i els alumnes hauran de triar aquell que vulguin desenvolupar. 
Els treballs obligatòriament s’han de fer en grups de 5 persones. Excepcionalment, aquest número es 
pot veure modificat tenint en compte el número de persones matriculades a l’assignatura. Les/els 
alumnes són els responsables de decidir aquests grups. 
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El cas clínic escollit, així com també els noms i cognoms de les persones que duran a terme el treball, 
s’ha de comunicar al professor responsable del bloc d'Hidroteràpia a través d’un missatge de correu 
electrònic a l’adreça que surt a la guia docent , abans de la data de la tercera classe teòrica de 
l’assignatura. Qualsevol aclariment en relació a com fer el treball escrit es resoldrà a través de les 
tutories. 
 

El treball ha de constar dels següents apartats: 
a. Introducció 
Quina ha estat la motivació per escollir el cas clínic d'elecció. 
b. Valoració del pacient i de la instal·lació 
Descriure aquells aspectes que cal tenir en compte en el cas en concret per realitzar una bona 
valoració del pacient i de l'entorn (instal·lació), així com la justificació dels mateixos. 
c. Desenvolupament d'una sessió (1 full per una cara) 
Descripció d'una sessió per al cas clínic escollit en format fitxa. Ha de constar l'escalfament, part 
principal i tornada a la calma i els exercicis que s'hi duran a terme, així com els temps destinats a 
cadascun d'ells i cadascuna de les parts, la contextualització de la sessió i les possibles observacions 
que es creguin convenients. 
d. Progressió d'exercicis 
Descripció d'una progressió de tres exercicis per treballar la marxa en el cas clínic escollit, tot 
relacionant-la amb les propietats físiques que hi actuen. 
e. Bibliografia 
Les referències s’han d’escriure segons la normativa de la guia de Vancouver. 

 
Per a la redacció del treball, s’han de seguir les següents indicacions: 

a. Tots el treballs hauran d’anar identificats amb una portada amb el títol del treball, el nom i 
cognoms, número de NIU i curs dels alumnes que realitzen el treball. 
b. Per al text, utilitzar la lletra Arial i tamany 12, i interliniat 1,5. 
c. El treball ha de tenir una extensió no superior a 7 pàgines d'una cara (comptant portada i índex) 
d. El treball s’ha d’enviar per correu electrònic i en format pdf a l’adreça de correu electrònic del 
professor de la part d'Hidroteràpia així com també l’entrega d’una versió impresa en paper reciclat 
i grapat sense plàstic. La data d’enviament i d’entrega del treball es dirà a la primera classe teòrica 
de la part d'Hidroteràpia de l’assignatura. 

 
Per a l’avaluació final del treball escrit es tindrà en compte també el grau de seguiment de la normativa 
descrita en aquest apartat. 

 
Criteris de puntuació: 
Els criteris d’avaluació del treball seran els següents: 

- Introducció: 1 punt 
- Valoració del pacient i la instal·lació: 2 punts (1 pel pacient i 1 per la instal·lació) 
- Desenvolupament d’una sessió: 4 punts (1 per la contextualització, 1 per les observacions, 1 

per les parts/temps i 1 pels exercicis) 
- Progressió d’exercicis: 2 punts 
- Bibliografia: 0,5 punts 
- Presentació: 0,5 punts 
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LA SESSIÓ D’EXERCICIS (10%)   
 

FELDENKRAIS (50%) (Sra. Sònia Ferrés)  
 

Descripció/detall de l’activitat:  
Al llarg de les diferents classes s’anirà dissenyant la planificació del programa de sessions així com 
la planificació d’una sessió concreta que finalment es realitzarà en  l’última classe, en grups de sis 
alumnes 

 
Criteris de puntuació:  
 
Es puntua de forma individual a cada alumne segons els següents criteris: 

 Coneixement dels continguts a impartir 

 Adequació dels continguts al col·lectiu escollit 

 Rol del professional: actitud, expressió, llenguatge 

 Capacitat per dinamitzar i per generar una cohesió de grup 

 Afrontament de les dificultats 

 Valoració: 
0: Molt malament 
1: Malament 
2: Regular 
3: Acceptable 
4: Bé 
5: Molt bé. 

 
 

TAI-TXI (50%) (Sra. Esther Bergel) 
 

Descripció/detall de l’activitat: 
 
 S’ha d’elaborar una recerca bibliogràfica en relació a un tema a escollir pel grup d’alumnes(màxim 
de sis alumnes), en relació als efectes del Tai txi. 
 
Criteris de puntuació: 
Es puntua de forma global donant a cada membre del grup la mateixa nota, segons els següents 
criteris: 

 Coneixement dels continguts a impartir 

 Adequació dels continguts al col·lectiu escollit 

 Rol del professional: actitud, expressió, llenguatge 

 Capacitat per generar una relació entre el tema escollit i la matèria de classe 

 Afrontament de les dificultats trobades i prevenció 

Valoració: 

0: Molt malament 
1: Malament 
2: Regular 
3: Acceptable 
4: Bé 
5: Molt bé. 

 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 227 de 320 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura FISIOTERÀPIA PRÀCTICA ON-LINE 
Codi 200576 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ/ANGLÈS  

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. MAIDER SÁNCHEZ PADILLA 

e-mail maider.sanchez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 Per a cursar aquesta assignatura és aconsellable estar matriculat d’una menció de quart curs. 

 
 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Fisioteràpia Pràctica On-Line 

 

 Aquesta assignatura pretén aprofundir en l’exploració, el diagnòstic i tractament portats a la 
pràctica  clínica diària, mitjançant diferents recursos, creant una interrelació entre la 
documentació aportada pel professor, la bibliografia i la recerca metodològica efectiva 
d’informació, amb la finalitat d’esser el  màxim eficients, optimitzant els recursos que tenim a 
mà. 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
 
Competències Específiques 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.16. Integrar les diferents competències adquirides per avaluar, 
diagnosticar i planificar el tractament d’un pacient de forma virtual, 
basat en un cas real. 

Objectius específics: 
E5.16.1. Identificar l’exploració concreta per la patologia a resoldre 
a partir dels casos clínics proposats. 
E5.16.2. Identificar el diagnòstic més compatible amb la patologia a 
resoldre a partir dels casos clínics proposats. 
E5.16.3. Identificar la intervenció (tractament) més adient amb la 
patologia a resoldre a partir del casos clínics proposats. 
E5.16.4. Identificar les contraindicacions que pot causar la 
intervenció seleccionada a partir del casos clínics proposats. 
E5.16.5. Identificar patologies pròpies del pacient que poden 
condicionar la intervenció seleccionada a partir del casos clínics 
proposats. 
E5.16.6. Marcar l’objectiu esperat de la intervenció amb 
concordança a les necessitats pròpies del pacient a partir del casos 
clínics proposats. 
E5.16.7. Relacionar de forma eficient l’exploració, la intervenció, la 
contraindicació, les patologies accessòries i les necessitats del 
pacient  per assolir l’objectiu marcat a partir del casos clínics 
proposats. 

 
Competències Transversals 

 
Competència T4. Gestionar sistemes d’informació. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T4.1. Utilitzar estratègies  de recerca d’informació de l’exploració, el 
diagnòstic i el tractament en relació als casos clínics proposats.  
T4.2. Gestionar bases de dades bibliogràfiques de l’àmbit sanitari. 
T4.3. Gestionar revistes electròniques i arxius de documents de 
l‘àmbit sanitari. 

 
 

Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Realitzar el diagnòstic diferencial dels casos clínics proposats 
mitjançant la informació obtinguda. 
T5.2. Seleccionar la intervenció més adequada als resultats 
obtinguts per l’exploració i diagnòstic dels casos clínics proposats. 
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Competències Generals 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T4. 
Gestionar sistemes d’informació” i “T5. Resoldre problemes”. 

 

 

CONTINGUTS 

 
 
Donat  l’enfocament integrador de competències que té la matèria, no es considera que tingui continguts propis. 
 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Sessió presencial informativa on s’explicarà la dinàmica de la matèria.  
Hores estimades: 3. 
 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Resolució de casos clínics virtualment: es proposaran uns casos clínics, mitjançant el “campus 
virtual”. L’alumne per a donar solució al cas utilitzarà els coneixements que posseeix i la informació 
que haurà de buscar. 
Hores estimades: 15. 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, recerca d’informació, 
organització d’apunts i/o materials, tutories lliures: individuals o en grup. 
Hores estimades: 130. 
 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Sessió presencial 
informativa 

T4 3 

Act. 
autònomes 

Resolució de casos 
clínics virtualment 

E5, T4, T5, G2 15 

Treball autònom E5  130 

HORES TOTALS 148 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà:  

 Avaluació continuada mitjançant exàmens virtuals tipus test en relació als casos clínics plantejats 
(50%). 

 Examen presencial tipus test de síntesi sobre tots els casos clínics plantejats (50%). 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 

Per  aprovar l’assignatura serà necessari:  

 Superar el bloc d’exàmens virtuals tipus test (casos clínics) amb una nota mitjana mínima de 5. 

 Superar l’examen de síntesi  amb una nota mínima de 5. 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Període de proves d’avaluació final: del 22/05/2018 al 08/06/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 28/05/2018 al 15/06/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Exàmens tipus test casos clínics 50% E5, T4, T5, G2 - 

Examen tipus test de síntesi (presencial) 50 % E5, T4,T5, G2 2h 

HORES TOTALS 2h 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

PeDRO És una base de dades de 
fisioteràpia basada en 
l'evidència científica on 
apareixen publicacions 
d'assaigs clínics, revisions 
sistemàtiques i guies de 
pràctica clínica. 

http://www.pedro.org.au   

Google Scholar És una base de dades 
d'articles científics molt 
interessant perquè pot 
localitzar els articles 
complets en pdf. Utilitza les 
opcions de cerca avançada 
per accelerar el procés de 
localització. 

http://scholar.google.com   

Pubmed L'accés a Medline es 
realitza principalment 
utilitzant pubmed que inclou 
més de 19 milions de cites 
d'articles.  

http://pubmed.gov   

Accesowok És una plataforma basada 
en tecnologia web, formada 
per una àmplia col·lecció de 
dades bibliogràfiques, cites i 
referències de publicacions 
científiques de qualsevol 
disciplina del coneixement. 
Presenta un apartat Journal 
Citations Report on 
apareixen les revistes amb 
factor d'impacte. 

http://www.accesowok.fecyt.es   

Tripdatabase Cercador de medicina 
basada en l'evidència. 

http://tripdatabase.com   

Cochrane Base de dades realitzada 
pels grups de col·laboració 
Cochrane que ens permet 
accedir a revisions 
sistemàtiques d'assaigs 
clínics.  

http://www.cochrane.es/ 

 

 

Excelencia Clínica .net És una versió de la TRIP 
però traduïda. Es tracta d'un 
metacercador. És un dels 
millors cercadors en 
espanyol. Identifica 
ràpidament l'evidència 
clínica de més qualitat que 
permet donar suport a la 
pràctica clínica. En posar un 
nom de cerca ens donarà 
les recerques trobades tant 
en castellà com en anglès, 
mostrant un llistat de filtrat a 
la dreta. 
Aquest metacercador és 
una eina que ens permet 
executar una mateixa cerca 
en diferents bases de 
dades. 

www.Excelenciaclinica.net   

Guidelines.gov Recurs públic per guies de 
pràctica clínica basada en 
l'evidència 

http://www.guidelines.gov   

Infodoctor.org Recurs en espanyol, amb 
enllaços a altres llocs web i 

http://www.infodoctor.org   

http://www.pedro.org.au/
http://scholar.google.com/
http://pubmed.gov/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://tripdatabase.com/
http://www.cochrane.es/
http://www.excelenciaclinica.net/
http://www.guidelines.gov/
http://www.infodoctor.org/
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que inclou traduccions dels 
ítems clau per a la medicina 
basada en l’evidència 
(EBM). 

Fisterra.com Medicina basada en 
l'evidència. Molta informació 
sobre articles d'investigació. 

http://www.fisterra.com   

Scielo.org Revistes biomèdiques. 
Algunes revistes són 
gratuïtes podent 
descarregar el pdf de 
l'article. 

http://www.scielo.org  

Directory Of Open Access 
Journals 

DOAJ: directori de revistes 
científiques de lliure accés. 

http://www.doaj.org/  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Referències web 

Títol Descripció URL 

Traductor de Google És un bon traductor per poder agilitzar 
la comprensió dels articles buscats 
anteriorment en les bases de dades. 

http://translate.google.com  

Teseo Tesis doctorals espanyoles amb 
registre gratuït. 

http://www.educacion.es/teseo 

Open Access Theses and Disertations OATD: Tesis doctorals internacionals 
amb registre gratuït 

http://www.oatd.org/  

 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

 

http://www.fisterra.com/
http://www.scielo.org/
http://www.doaj.org/
http://translate.google.com/
http://www.educacion.es/teseo
http://www.oatd.org/
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

EXÀMENS TIPUS TEST CASOS CLÍNICS (50%) 
 

 
 

Els alumnes hauran de resoldre proves teòriques tipus test en format casos clínics dividits en diferents 
àmbits de la fisioteràpia:  

 

 Cas clínic -1 o Examen–1, aparell locomotor. 

 Cas clínic -2 o Examen-2, cardiorespiratori. 

 Cas clínic -3 o Examen-3, esport. 

 Cas clínic -4 o Examen-4, geriatria. 

 Cas clínic -5 o Examen-5, neurologia. 

 Cas clínic -6 o Examen-6, pediatria. 

 Cas clínic -7 o Examen-7, aparell locomotor. 

 Cas clínic -8 o Examen-8, cardiorespiratori. 

 Cas clínic -9 o Examen-9, esport. 

 Cas clínic -10 o Examen-10, geriatria. 

 Cas clínic -11 o Examen-11, neurologia. 

 Cas clínic -12 o Examen-12, pediatria. 
 
Es resoldrà un cas clínic cada setmana durant 12 setmanes mitjançant el campus virtual de l’assignatura 
(moodle).  
 
Tots els casos clínics tindran la mateix valor i la mateixa estructura: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 8-12. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: sense penalització del valor de la 

resposta correcta. 

 Temps màxim de la prova: 15-30 minuts. 

 

 

EXAMEN TIPUS TEST DE SÍNTESI (50%) 
 

 
Prova teòrica tipus test (presencial): 

 
 Número total de preguntes de la prova: 36. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 50 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura PSICOMOTRICITAT I MUSICOTERÀPIA 
Codi 200582 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ  

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. TERESA GANDUXÉ FENOLL 

e-mail teresa.ganduxe@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SRA. DÀMARIS GELABERT FERNÀNDEZ 

e-mail damaris.gelabert@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Psicomotricitat i Musicoteràpia 

 

 Aquesta assignatura pretén proporcionar uns coneixements bàsics sobre la Psicomotricitat i la 
Musicoteràpia i aprofundir en l’aplicació d’algunes tècniques terapèutiques d’aquestes 
disciplines. 

 

 El coneixement d’aquestes matèries és útil dins el perfil de la titulació i de la professió pel 
tractament de pacients especialment  en els camps de la fisioteràpia en Pediatria i en 
Neurologia. 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 
 

Competència E1. Demostrar coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de 
les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

Resultats d’aprenentatge E1.32. Explicar les nocions bàsiques sobre el desenvolupament 
psicomotriu del nen. 

Objectius específics: 
E3.32.1. Descriure les generalitats del desenvolupament 
psicomotriu de l’infant 
E3.32.2. Explicar les adquisicions bàsiques del desenvolupament 
psicomotriu del nen/a durant els sis primers anys de vida. 
E3.32.3. Identificar alteracions en el desenvolupament psicomotriu 
de l’infant. 

 

 

Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

Resultats d’aprenentatge E3.25. Aplicar tècniques de psicomotricitat en nens. 
Objectius específics: 
E3.25.1. Plantejar els principals objectius de tractament en l’àmbit 
de la psicomotricitat en funció del trastorn i de les característiques i 
particularitats dels nens/es. 
E3.25.2. Identificar les tècniques de psicomotricitat adequades pel 
tractament dels objectius plantejats. 
E3.25.3. Adaptar les tècniques de psicomotricitat de forma 
adequada pel tractament individual i en grup en funció del trastorn 
i de les característiques i particularitats dels infants. 

E3.26. Aplicar la música com a teràpia en l’educació, la medicina, la 
geriatria i la salut mental. 

Objectius específics: 
E3.26.1. Dissenyar el pla d’intervenció musicoterapèutica adequat 
per a cada població. 
E3.26.2. Identificar les tècniques musicoterapèutiques més 
apropiades en intervencions fisioterapèutiques. 

 

 

Competència E4. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques encaminades a la realització d’activitats dirigides a la promoció i 
manteniment de la salut. 

Resultats d’aprenentatge E4.9. Organitzar  sessions en grups de psicomotricitat i musicoteràpia. 
Objectius específics: 
E4.9.1. Estructurar de forma  adequada (inici, nucli i final) sessions 
de tractament en grup aplicant tècniques de psicomotricitat i 
musicoteràpia. 
E4.9.2. Planificar sessions en grup per al treball d’uns objectius de 
tractament concrets aplicant tècniques de psicomotricitat i 
musicoteràpia 
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Competència E21. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com per escrit, amb 
tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals. 

Resultats d’aprenentatge E21.10. Dirigir sessions en grup de psicomotricitat i musicoteràpia. 
Objectius específics: 
E21.10.1. Desenvolupar sessions de tractament en grup per a 
infants amb trastorns del desenvolupament aplicant tècniques de 
psicomotricitat. 
E21.10.2. Realitzar una sessió en grup tenint en compte la 
metodologia d’intervenció i aplicant algunes de les principals 
tècniques musicoterapèutiques. 
E21.10.3. Observar la reacció de les persones dins del grup per 
adaptar la dinàmica de treball. 
E21.10.4. Avaluar la sessió i el conjunt de sessions  de grup 
mitjançant diferents mecanismes d’avaluació.  

 
 
 
 
Competències Transversals 

 
Competència T1. Analitzar i sintetitzar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T1.1. Sintetitzar i reconèixer les idees principals d’un dels llibres o 
articles  proposats a la bibliografia recomanada. 
T1.2. Identificar les dades rellevants de la descripció dels casos 
clínics exposats a classe. 
 T1.3. Observar i extreure dades clíniques d’informació visual a    
partir dels vídeos i fotografies presentats a classe.  

 
 
 

Competència T3. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant 
de forma oral com per escrit. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T3.1. Utilitzar adequadament la terminologia específica de la 
matèria en les presentacions orals i treballs escrits. 
T3.2. Aplicar la comunicació no verbal com a eina de comunicació 
essencial en les propostes d’intervenció terapèutica. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. PSICOMOTRICITAT 

1.1. Aspectes generals. 
1.1.1. Concepte 
1.1.2. Història 

1.2. Aplicació de la psicomotricitat. 
1.2.1. Bases i objectius 
1.2.2. Esquema corporal 

1.3. Desenvolupament psicomotriu. 
1.3.1. Naixement fins als 3 anys. 
1.3.2. Maduració del control del cos i del moviment. 

1.4. Fisioteràpia i Psicomotricitat en nens petits. 
1.4.1. Observació i valoració psicomotriu. 
1.4.2. Bases del treball en nens petits. 
1.4.3. Fisioteràpia-Psicomotricitat en les primeres etapes. 

2. MUSICOTERÀPIA 
2.1. Introducció 

2.1.1. Concepte 
2.1.2. Història 
2.1.3. Perfil del musicoterapeuta 

2.2. Fonaments teòrics 
2.2.1. La música i l’ésser humà 
2.2.2. Característiques terapèutiques de la música 
2.2.3. La música i els infants 
2.2.4. La teoria de Benenzon 

2.3. Principals àmbits d’intervenció 
2.4. Pla d’intervenció 
2.5. Principals models i tècniques  

2.5.1. Improvisació (model Nordoff-Robins) 
2.5.2. Tocar instruments 
2.5.3. Cantar 
2.5.4. Compondre 
2.5.5. Escoltar música/ relaxació sonormusical (model GUIM) 
2.5.6. Moviment rítmic 

2.6. Intervenció musicoterapèutica en pacients amb problemàtiques físiques 
2.6.1. Música per reduir la percepció dels aspectes negatius de la teràpia 
2.6.2. Ritme musical i fisioteràpia 
2.6.3. Tocant instruments per millorar habilitats motores i funcions respiratòries 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques sobre les que se fonamenta cada 
tècnica, amb suport gràfic i informàtic.  
Hores estimades: 15. 
 

 Exposicions pràctiques per part del professor, amb suport gràfic i informàtic, de com es realitzen 
les diferents tècniques, sobre un model, tant de la part de valoració específica de la tècnica com 
del tractament, bé de forma directa a classe o bé mitjançant material audiovisual que es 
proporcionarà a l’alumne. 
Hores estimades: 22,5. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 
Hores estimades: 22,5. 
 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Redacció de treballs sobre temes proposats a partir de cerca bibliogràfica, individualment o en 
grup.  
 
Es proposarà la lectura d’un dels llibres de la bibliografia sobre la matèria i es demanarà una síntesi 
sobre aquest i una extracció de conclusions que l’alumne presentarà en un treball individual per 
escrit. 
 
Hores estimades: 30. 

 

 Preparació d’una sessió curta d’exercicis de cada una de les parts de l'assignatura (Psicomotricitat-

Musicoteràpia) que després es desenvoluparà a classe.  
 

Al llarg de les diferents classes s’anirà dissenyant la planificació  d’una sessió de tractament en grup  
que finalment es presentarà en l’ultima classe.  
 
El disseny de les sessions es farà seguint una estructuració adequada i tenint en compte uns 
objectius de treball concrets que s’hauran plantejat a classe. 
 
La presentació de les sessions dissenyades es realitzarà mitjançant una exposició oral en la que 
s’hauran d’argumentar les activitats i/o les tècniques terapèutiques escollides pel treball dels 
objectius plantejats. 
 
La preparació de les sessions s’avaluarà en funció de la presentació  i d’un informe que haurà 
d’incloure la descripció del procés de disseny. 
Hores estimades: 15. 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 
Hores estimades: 42. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E1, E3, E4 15 

Exposicions pràctiques E3, E4 22,5 

Act. 
supervisades 

Activitat pràctica dels 
alumnes 

E3, E4 22,5 

Act. 
autònomes 

Redacció de treballs E1, E3, T1 30 

Preparació d’una 
sessió curta d’exercicis 

E3, E4, E21, T3 15 

Treball autònom E1, E3, E4 42 

HORES TOTALS 147 

 
 
 

AVALUACIÓ 

 
 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements adquirits en cadascun dels blocs de que consta l’assignatura mitjançant proves 
escrites. Amb un pes global  del 25 %.  

 L’habilitat en l’aplicació de les diferents tècniques així com l’adequació de la tècnica escollida a la 
situació plantejada, mitjançant proves pràctiques, amb un pes global aproximat del  50%. 

 Els treballs escrits presentats. Amb un pes global del 15%. 

 La sessió d’exercicis preparada per l’alumne. Amb un pes global del 10%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 

Per a aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre faltar 
fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 
 

Període de proves d’avaluació final: del 22/05/2018 al 08/06/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 28/05/2018 al 15/06/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 25 % E1, E3, E4 2 

Proves practiques  50 % E3, E4 0,50 

Treball escrits 15 % E3, T1 --- 

La sessió d’exercicis 10 % E3, E4, E21, T3 0.50 

HORES TOTALS 3 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Jacqueline Gassier 1990 Manual del desarrollo 
psicomotor del niño 

1ª Edició Barcelona Masson 

Huguette Bucher 1976 Trastornos psicomotores en el 
niño : práctica de la 
reeducación psicomotriz 

2ª Edició Barcelona Masson 

Davis, W. D; Gfeller, K.E.; 
Thaut,M.H. 

1999 Introducción a la 
Musicoterapia. Teoría y 
práctica 

1ª Edició Barcelona Boileau 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

TOTSONA Música Infantil, instruments 
musicoterapèutics 

http://www.totsona.com/  

 
Material audiovisual 

Títol Descripció   

“Massatge amb cançons” 
Dàmaris Gelabert 

Massatge per nadons i 
infants amb pluridiscapacitats 
amb sons i cançons 

  

“Rítmica a l’escola”  
Eugènia Arus 

Temes musicals per a 
l’estimulació motriu i rítmica 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

“Asociación Española de 
Musicoterapeutas 
Profesionales” 

 http://www.webjam.com/musicoterapeutas  

American Music Therapy 
Association 

 http://www.musictherapy.org/  

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Barbara Zukunft-Hubber 1995 Gimnasia para Bebes  Barcelona Paidotribo 

Peter Walter 2001 El arte practico del masaje 
infantil 

 Barcelona Paidotrivo 

Freedman 2001 Yoga para bebes 1ª Edició Madrid Gaia Ediciones 
 

Clark, Chadwick 1980 Clinically adapted instruments 
for the multiply handicapped 

 Missouri St. Louis MO:MMB 
Music Inc. 

Elliot, B 1982 Guide to the selection of 
musical instruments with 
respect to physical ability and 
disability 

 Missouri St. Louis MO:MMB 
Music Inc. 

Lydia Coriat 1974 Maduración psicomotriz en el 
primer año del niño 

 Buenos 
Aires 

Hemisur 

Vimala Scheneider 1994 Masaje infantil 1ª 
reimpressió 

Barcelona Medici 

Burs i Gunn 1995 El síndrome de Down, 
estimulación y actividad 
motora 

 Barcelona Herder 

Elfriede Hengstenberg 1994 Desplegándose  Barcelona Los libros de la 
Liebre de Marzo 

Hiltrud Lodes 2002 Aprende a respirar  Barcelona RBA Integral 

Jean Ayres 1998 La integración sensorial y el 
niño 

 Mèxic Trillas 

Leixa Arribas 2001 Juegos sensoriales y de 
conocimiento corporal 

5ª Edició Barcelona Paidotribo 

Jean Le Bouch 1997 El movimiento en el desarrollo 
de la persona 

 Barcelona Paidotribo 

Sophie Levitt 2000 Tratamiento de la parálisis 
cerebral y el retraso motor 

3ª Edició Madrid Panamericana 

Lourdes Macias y Joaquin 
Fagoaga 

2002 Fisioterapia en pediatría  Madrid Interamericana 

Sara Peiró 1991 Programación de la 
psicomotricidad en la 
educación especial : niveles y 
etapas 

 Madrid  CEPE 

M. Jesus Comellas 2003 Psicomotricidad en la 
educación infantil : recursos 
pedagógicos 

 Barcelona CEAC 

Juan Antonio García Núñez, 
Pedro Pablo Berruezo y 
Adelantado 

1994 Psicomotricidad y educación 
infantil 

 Madrid CEPE 

Frédérick Leboyer 2002 Shantala : un arte tradicional el 
masaje de los niños 

12ª Edició Buenos 
Aires 

Edicial 

Michel Le Métayer 1994 Reeducación cerebromotriz del 
niño pequeño : educación 
terapéutica 

 Barcelona Masson 

Benenzon, Rolando O. 1995 Manual de Musicoterapia  Barcelona Paidos 

Alvin, Juliette 1967 Musicoterapia  Barcelona Paidos 

E. Thayer Gaston 1993 Tratado de Musicoterapia  Mèxic Paidos 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 242 de 320 

 

“IMAGINE”  The early 
childhood online 
magazine of the 
American Music Therapy 
Association.  

 http://imagine.musictherapy.biz/Imagine/hello.html 
 

 

 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES (25%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 
 
Psicomotricitat (50%): 

 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 30 minuts. 

 
Musicoteràpia (50%): 

 Número total de preguntes de la prova: 20. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 30 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 

PROVES PRÀCTIQUES (50%) 
 
 

PSICOMOTRICITAT (50%) (Sra. Teresa Ganduxé) 
 

SUBACTIVITAT – 1 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Identificació de les alteracions psicomotrius que presenti un cas clínic. Mitjançant la presentació 
d’un cas clínic a través d’un vídeo s’haurà de fer una exposició oral en la que es detallin les 
alteracions psicomotrius que s’observen. 
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà la identificació de les possibles alteracions, l’argumentació d’aquestes comparant-les 
amb el desenvolupament psicomotriu típic i la utilització d’un llenguatge adequat a l’hora 
d’exposar-los (amb una puntuació de 0 a 10). 
 

SUBACTIVITAT – 2 (50%) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Plantejament, anàlisis i exposició oral d'una activitat de joc terapèutic seguint els criteris de la 
disciplina de Psicomotricitat . En base a uns objectius de tractament pactats a classe s'haurà de 
plantejar una activitat de joc adequada per treballar-los, s'haurà d'analitzar i argumentar el perquè 
de l'activitat i s'haurà de desenvolupar a l'aula.  



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 244 de 320 

 

 
Criteris de puntuació: 
 Es valorarà l’adequació en la tria de l’activitat (amb una puntuació de 0 a 10), els arguments amb 
els que es defensi la tria de l’activitat (amb una puntuació de 0 a 10) i la capacitat d’exposar-la 
oralment de forma adequada i entenedora (amb una puntuació de 0 a 10). La nota final de 
l’activitat s’obtindrà al fer la mitjana de les notes obtingudes en els tres aspectes valorats. 
 

 

 

 
 
 

MUSICOTERÀPIA (50%) (Sra. Dàmaris Gelabert) 
 

Descripció/detall de la prova:  
Composició en grup d’una cançó amb objectius terapèutics.  
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà la descripció acurada dels destinataris als que va adreçada la cançó, els objectius i la 
composició. La cançó, haurà de tenir en compte les característiques de les composicions de 
cançons en teràpia per a infants treballades. Es valorarà el treball i la dinàmica del grup en la gestió 
d’una proposta creativa i la presentació i interpretació a l’aula que haurà de fer cada grup. 

 

 

TREBALLS ESCRITS (15%)   
 
 

PSICOMOTRICITAT (50%) (Sra. Teresa Ganduxè) 
 

SUBACTIVITAT – 1 (50%) 
 

Descripció/detall del treball:  
Elaboració d’una observació psicomotriu d’un infant menor de 3 anys. A través d’un vídeo es 
presentarà un cas clínic a classe i s’haurà de realitzar  un treball escrit en el que es detallin tots els 
aspectes observats (seguint un protocol d’observació psicomotriu treballat a classe) i en el que es 
plantegin els principals objectius de tractament. 
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà que s’incloguin tots els aspectes a tenir en compte en l’observació psicomotriu, la 
descripció d’aquests i l’adequació dels objectius de tractament plantejats (amb una puntuació de 0 
a 10). 
 

SUBACTIVITAT – 2 (50%) 
 

Descripció/detall del treball:  
Elaboració d’una observació psicomotriu d’un infant major de 3 anys. A través d’un vídeo es 
presentarà un cas clínic a classe i s’haurà de realitzar  un treball escrit en el que es detallin tots els 
aspectes observats (seguint un protocol d’observació psicomotriu treballat a classe), en el que es 
plantegin els principals objectius de tractament i en el es faci una proposta d’abordatge d’aquests 
mitjançant tècniques de Psicomotricitat. 
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Criteris de puntuació:  
Es valorarà que s’incloguin tots els aspectes a tenir en compte en l’observació psicomotriu i la 
descripció d’aquests, l’adequació dels objectius de tractament plantejats i la idoneïtat de les 
tècniques de Psicomotricitat escollides per abordar-los (amb una puntuació de 0 a 10). 

 

 

MUSICOTERÀPIA  (50%) (Sra. Dàmaris Gelabert) 
 

ANÀLISI SONS – 1 (50%) 
 

Descripció/detall del treball:  
Analitzar 10 sons, des del punt de vista sonor-musical i també des del punt de vista personal 
(efectes que produeixen amb l’alumne en l’àmbit físic, mental i emocional, 5 amb efectes positius i 
5 amb efectes negatius). Buscar punts en comú. 
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà la descripció adequada dels sons des del punt de vista musical, en base a les 
explicacions i aclariments fets a les classes, també l’apropiada descripció dels efectes i 
especialment saber trobar els punts en comú, amb la finalitat que aportin a l’alumne coneixement 
sobre els efectes dels sons en un mateix. La puntuació serà de 0  a 10. 
 

ANÀLISI CANÇÓ– 2 (50%) 
 

Descripció/detall del treball:  
Escollir una cançó rellevant i significativa per l’alumne, fer un anàlisi musical i també un anàlisi 
personal amb descripció de la seva relació amb l’alumne i dels efectes que li produeixin. 
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà l’anàlisi musical, d’acord amb les explicacions fetes a classe en referència a l’estructura, 
la pulsació, la instrumentació, la forma,… i l’anàlisi personal tenint en compte les aportacions 
referents als diferents efectes que provoca la música en l’esser humà. La puntuació serà de 0  a 10. 

 

 

LA SESSIÓ D’EXERCICIS (10%)   
 

PSICOMOTRICITAT (50%) (Sra. Teresa Ganduxè) 
Descripció/detall de l’activitat:  
Preparació d’una sessió de tractament en grup aplicant tècniques de Psicomotricitat. S’haurà de 
dissenyar i planificar una sessió de tractament en grup seguint una estructura adequada i tenint en 
compte uns objectius de tractament concrets que s’hauran plantejat a classe. La presentació de la 
sessió es realitzarà mitjançant una exposició oral en la que s’haurà d’argumentar el perquè de les 
activitats escollides pel treball del objectius plantejats i en la que s’haurà de desenvolupar la sessió. 
A més  també s’haurà de realitzar un document escrit en el que es detallin els aspectes comentats 
a l’exposició oral. 
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà l’adequació de les tècniques de psicomotricitat escollides en funció dels objectius 
plantejats i la originalitat d’aquestes (amb una puntuació de 0 a 10), que la sessió s’estructuri de 
forma adequada i que es gestioni bé el temps de la sessió per distribuir les diferents activitats (amb 
una puntuació de 0 a 10) i finalment que es faci servir un llenguatge adequat (amb una puntuació 
de 0 a 10). La nota de l’activitat serà la resultant de la mitjana dels diferents aspectes valorats. 
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MUSICOTERÀPIA (50%) (Sra. Dàmaris Gelabert) 
 

Descripció/detall de l’activitat:  
Presentació individual d’una proposta d’activitat musicoterapèutica amb uns objectius clars i per 
una població determinada. L’activitat ha d’estar pensada per incloure-la en una sessió 
musicoterapèutica i ha de formar part d’alguna de les principals tècniques. La presentació de 
l’activitat es farà de forma oral però també s’entregarà per escrit. 
 
Criteris de puntuació:  
Es valorarà que la proposta sigui adequada per a la població que es proposa i que pugui assolir els 
objectius establers. També es tindrà en compte l’originalitat i la presentació de la proposta. La 
valoració serà del 0 al 10. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura APROFUNDIMENT EN ERGONOMIA 
Codi 200581 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SR. LLUIS AUGUET CARBONELL 

e-mail lluis.auguet@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Aprofundiment en Ergonomia 

 

 Aquesta assignatura pretén aprofundir en el coneixement i domini de les diferents tècniques 
de la prevenció en l’àmbit de la salut laboral per mitja de l’Ergonomia. 

 

 El coneixement de l’Ergonomia és bàsic en tant que eina de prevenció, dins el perfil de la 
titulació i de la professió. 

 

 
 
 
 
 
 

https://mail.eug.es/src/compose.php?send_to=lluis.auguet%40eug.es
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 
 

Competència E14. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la 
salut. 
 

Resultats d’aprenentatge E14.11. Analitzar els factors de risc ergonòmics als que estan exposats 
els treballadors, utilitzant les eines adequades. 

Objectius específics: 
E14.11.1. Explicar el concepte d’ergonomia, els seus objectius i els 
seus camps d’aplicació, identificant els factors de risc que poden 
causar danys per la salut en l’àmbit laboral. 
E14.11.3. Definir els conceptes d’Antropometria i Biomecànica, en 
tant que eines necessàries per al disseny dels llocs de treball. 
E14.11.4. Explicar els conceptes bàsics del disseny, a fi d’evitar les 
males postures i els seus efectes nocius per la salut. 
E14.11.5. Explicar el concepte de càrrega física del treball en tant 
que conjunt de requeriments físics als quals una persona està 
exposada al llarg de la seva vida laboral i que pot causar un dany 
per a la seva salut 
E14.11.6. Definir el concepte de disconfort ambiental en el lloc de 
treball, en la mesura que els paràmetres ambientals influeixen 
directament  en la seguretat i la salut dels treballadors. 
E14.11.7. Explicar el concepte de les vibracions i els seus efectes 
sobre els éssers humans i els seus efectes sobre la salut. 
E14.11.8. Explicar el concepte de càrrega  mental del treball, en 
tant que conjunt de tensions induïdes en una persona per les 
exigències del treball mental que realitza. 

 
E14.12. Adoptar les mesures preventives més adequades per evitar 
lesions, promocionant d’aquesta manera la salut i el confort en el 
treball. 

Objectius específics: 
E14.12.1. Aplicar les mesures correctives o preventives pertinents, 
en funció de l’avaluació del risc ergonòmic per tal de mantenir unes 
condicions de treball segures. 
E14.12.2. Aplicar opcions de redisseny  del lloc de treball que 
minimitzin o eliminin els riscos ergonòmics identificats i avaluats. 
 

 
 
Competències Transversals 

 
Competència T3. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant 

de forma oral com per escrit. 
 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T3.1. Utilitzar adequadament la terminologia pròpia en matèria de 
prevenció ergonòmica.  
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Competència T5. Resoldre problemes.. 
 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1 . Identificar els factors de risc relacionats amb l’aparició de 
trastorns musculoesquelètics derivats de l’activitat laboral.  
T5.2. Quantificar per mètodes analítics el grau d’exposició dels 
treballadors a determinats riscos ergonòmics i comparar aquests 
resultats amb valors de referència legals o obtinguts de fonts fiables 
quan les lleis no n’estableixin un límit. 
T5.3. Triar els principals mètodes d’avaluació ergonòmica per a 
l’anàlisi de la càrrega postural (OWAS, REBA, RULA).  
T5.4. Escollir els principals mètodes d’avaluació per a l’anàlisi de la 
manipulació manual de càrregues (Guía Técnica del Instituto 
Español para la Seguridad e Higiene en el Trabajo (NIOSH).  
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CONTINGUTS 

 
 

 
1. Concepte d’Ergonomia, objectius i límits. 

1.1. Relació home màquina. 
1.2. Relació de l’ergonomia amb altres ciències. 
1.3. Camps d’aplicació de l’ergonomia:laboral, esportiu, oci. 

2. Metodologia ergonòmica. 
3. Tipus d’ergonomia. 

3.1. Ergonomia ambiental. 
3.2. Ergonomia preventiva i correctiva. 
3.3. Ergonomia cognitiva. 
3.4. Ergonomia de les necessitats. 
3.5. Ergonomia del disseny i l’avaluació. 

4. Concepte d’Antropometria i Biomecànica. La seva relació amb l’Ergonomia. 
5. Conceptes bàsics del disseny. 

5.1. Objectius del disseny del lloc de treball. 
5.2. Factors operatius que incideixen sobre el sistema de treball. 

6. Càrrega Física del treball. Tipus de treball físic. 
6.1. Identificació i avaluació del risc ergonòmic. 

7. Risc per manipulació manual de càrregues. 
7.1. Riscos que comporta la manipulació manual de càrregues i conseqüències per  la salut. 
7.2. Mètodes per la seva avaluació 

8. Risc per moviments repetitius. 
8.1. Riscos que comporten els moviments repetitius i conseqüències per la salut. 
8.2. Mètodes per la seva avaluació. 

9. Risc per adopció de postures forçades. 
9.1. Riscos que comporten l’adopció de postures forçades i conseqüències per la salut. 
9.2. Mètodes per la seva avaluació. 

10. Risc per esforç físic. 
10.1. Riscos que comporta l’esforç físic general i conseqüències per la salut. 
10.2. Mètodes per la seva avaluació. 

11. Disconfort ambiental en el lloc de treball. 
11.1. Concepte de soroll i il·luminació. 
11.2. Riscos que comporten per la salut. 
11.3. Mesures preventives. 

12. Les Vibracions. Concepte de vibració. 
12.1. Classificació de les vibracions 
12.2. Riscos que comporten les vibracions i conseqüències per la salut. 
12.3. Mesures preventives relatives a les vibracions. 

13. La càrrega  mental del treball 
13.1. Concepte de càrrega mental. 
13.2. Factors determinants de la càrrega mental. 
13.3. Conseqüències de la càrrega mental sobre la salut. 
13.4. Mètode de valoració de la càrrega mental i la seva prevenció. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques de l’assignatura, amb suport gràfic 
i informàtic.  
Hores estimades: 30. 
 

 Exposicions pràctiques, amb suport gràfic i informàtic, on el professor exposarà diferents casos 
d’activitats de la vida diària i de l’àmbit laboral. 

 
Hores estimades: 7,5. 

 
 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per resoldre casos 
pràctics. 

 
Hores estimades: 15. 
 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Redacció de treballs de manera individual sobre temes proposats a partir de cerca bibliogràfica:  

 Avaluació ergonòmica d’un lloc de treball (a concretar amb cada alumne) aportant les 
soluciones ergonòmiques. 

 Solucions de problemes: desprès de cada classe practica l’alumnat haurà de resoldre i 
presentar un exercici proposat. 

 
Hores estimades: 42. 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 53,5. 

 
 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E14 30 

Exposicions pràctiques E14 7,5 

Act. 
supervisades 

Activitat pràctica dels 
alumnes 

E14 15 

Act. 
autònomes 

Redacció de treballs E14, T3, T5 42 

Treball autònom E14 53,5 

HORES TOTALS 148 
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AVALUACIÓ 

 
 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics i pràctics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 60%. 

 Els treballs escrits realitzats. Amb un pes global del 40%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 

Per a aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre faltar 
fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Normativa de Pràctiques Internes: 

Consultar els continguts de la Normativa de Pràctiques Internes del Centre, en quant als 
requisits mínims exigits a l’estudiant en el desenvolupament de les activitats pràctiques de 
l’assignatura. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 22/05/2018 al 08/06/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 28/05/2018 al 15/06/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 

 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 60 % E14 2 

Treball escrits 
 

40 % E14, T3, T5 
-- 

HORES TOTALS 2 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Manuel Bestratén  Belloví, Ana 
Hernández Calleja, Pablo Luna 
Mendaza, Clotilde Nogareda 
Cuixart, Silvia Nogareda 
Cuixart, Margarita Oncins de 
Frutos, Mª Dolores Solé 
Gómez 
 

 Ergonomia 4º Madrid Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 

Sabina Asensio Cuesta, 
María José Bastante Ceca, 
José Antonio Diego Más 

2012 Evaluación ergonómica de 
puestos de trabajo. 
 

1ª Madrid Ediciones Paraninfo, 
S.A. 

Centro Nacional de 
Condiciones del Trabajo 
 

 Guía Técnica: Para la 
evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a la 
manipulación manual de 
cargas 

 Madrid Instituto Nacional 
de Seguridad e 
Higiene en el 
trabajo. MTAS 

Pedro R. Mondelo, Enrique 
Gregori, Pedro Barrau 

1999 Ergonomía 1 Fundamentos 3ª Barcelona Edicions UPC 

Rodríguez Mondelo, Pedro; 
Gregori Torada, Enrique; 
Blasco de Busquets, Joan, 
(aut.) 

 Ergonomía 3 Diseño de 
Puestos de Trabajo 

1ª Barcelona Ediciones UPC, S.L. 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Factors de risc relacionats 
amb els trastorns múscul 
esquelètics 

Informació sobre els factors 
de risc relacionats amb els 
TME 

http://www.ergonautas.upv.es/art-
tech/tme/TME%20indice.htm 

 

 

Ergonautas 
Portal d’ergonomia de la 
Universitat Politècnica de 
València 

http://www.ergonautas.upv.es/  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

IBV  Ergonomía y discapacidad 2ª Madrid Ministerio de 
Trabajo y Asuntos 
Sociales 

M.R. Jouvencel 1994 Ergonomía Básica  Madrid Editorial Diaz de 
Santos 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (60%) 
 

 
Prova teòrica tipus test: 

 
 Número total de preguntes de la prova: 25. 

 Penalització per pregunta contestada erròniament: -25% del valor de la resposta 

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 35 minuts. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 

TREBALLS ESCRITS (40%)  
 

TREBALL PRÀCTIC (50%) 
 

Descripció/detall del treball: 
 
12 Classes pràctiques a on es realitzen dues activitats diferenciades: 
 

 Activitat-1: al llarg de les 5 primeres classes pràctiques es tracta d'identificar els riscos laborals 

existents en una professió i determinar les mesures correctores ergonòmiques. 

 

 Activitat-2: al llarg de les 7 classes restants es tracta d'aplicar de forma correcta els diferents 

mètodes d'avaluació ergonòmiques (Manipulació de càrregues, avaluació de la càrrega 

postural, avaluació moviments repetitius, avaluació de l’esforç físic general). 

 
 
Criteris de puntuació: 

 Activitat-1:  

 Identificació dels riscos laborals existents:  5 punts. 

 Mesures correctores ergonòmiques:           5 punts. 

 

 Activitat-2:  

 Aplica de forma correcte la metodologia:    5 punts. 

 Mesures correctores ergonòmiques:           5 punts. 

Un cop corregides pel professor se'ls lliura als alumnes la pràctica realitzada amb les correccions i la 
puntuació obtinguda. 
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TREBALL  D’ANÀLISI D’UNA PROFESSIÓ (50%) 
 

Descripció/detall del treball:  
Els alumnes han de realitzar un treball sobre Identificació de riscos laborals presents en una 
professió determinada. (Els alumnes escullen la professió que ells consideren que poden tenir més 
facilitat per poder analitzar-la). 
 
En el treball han de definir: 

 Descripció del lloc de treball, entorn i tasca que realitza. 

 Identificació de riscos. 

 Avaluació de riscos. 

 Mesures correctores ergonòmiques 

 Mesures preventives fisioterapèutiques. 

 
Criteris de puntuació: 
 

Criteri Puntuació 

Descripció del lloc de treball, entorn i feina del treballador 2 

Identificació dels factors de risc 1,5 

Avaluació dels riscos 2 

Mesures correctives ergonòmiques 2 

Mesures preventives fisioterapèutiques 2 

Bibliografia 0,5 

 
Els treballs han de ser entregats telemàticament al campus virtual de l’assignatura.  
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA 
Codi 200577 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ  

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a DR. ENRIC SIRVENT RIBALDA 

e-mail enric.sirvent@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Introducció a l’Antropologia 

 

 L’assignatura te com a objectiu l’acostament al que representen els conceptes de naturalesa, 
societat i cultura així com a les diferents nocions de cos i de la malaltia tant des de el prisma 
de la diversitat cultural i social, com de la relació intercultural.  

 

 La noció de cos, de malaltia i de salut s'abordarà des de tres enfocaments diferenciats: el 
procés de construcció del cos anatòmic entès com una forma simbòlica de representació; la 
malaltia i el cos com experiència personal i; la representació social del cos i de les malalties. 
D’altra banda es formularà la dimensió cultural de les teràpies manuals des de una visió 
transcultural. 

 
 El coneixement dels enfocaments anomenats serà d’utilitat, dins del perfil de la titulació i de la 

professió, en tant que és una eina per millorar tant el grau de comunicació,  a l’hora d’aplicar 
les teràpies manuals, com la comprensió de la malaltia més enllà de la visió biomèdica. 

 

mailto:enric.sirvent@eug.es
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Competències Específiques 

 

Competència E2. Demostrar coneixement de les ciències, els models, les tècniques i els instruments 
sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia. 

Resultats d’aprenentatge E2.20. Explicar els fonaments de l’antropologia. 
Objectius específics: 
E2.20.1. Reconèixer els diferents models culturals i d’organització 
social i econòmica del parentiu i dels grups de filiació. 
E2.20.2. Identificar l’objecte de l’Antropologia i l’Etnografia en el 
context de les ciències socials, naturals i humanes. 
E2.20.3. Formular el concepte d’identitat cultural dels pobles. 
E2.20.4. Formular el concepte  de comunicació intercultural. 

 
E2.21. Explicar altres sistemes d’atenció en salut en diferents formes 
culturals. 

Objectius específics: 
E2.21.1. Relacionar les diferents visions de la malaltia i del dolor. 
E2.21.2. Identificar els diferents models mèdics i fisioterapèutics 
des de la visió transcultural. 

 
E2.22. Identificar les prioritats dels malalts en funció de la identitat 
cultural de cada persona. 

Objectius específics: 
E2.22.1. Relacionar la pràctica de la teràpia manual amb la identitat 
cultural de cada persona. 
E2.22.2. Reconèixer les condicions d’interrelació entre el terapeuta 
i el malalt des d’una mirada cultural. 

 
E2.23. Analitzar les accions de la pràctica en fisioteràpia des de 
perspectives socioculturals. 

Objectius específics: 
E2.23.1. Dissenyar estratègies en relació a l’ocupació de l’espai vital 
en la pràctica  de les teràpies manuals. 
E2.23.2. Gestionar els models de comunicació verbal i no verbal en 
l’atenció de fisioteràpia. 

 
E2.24. Avaluar aspectes socials i culturals associats a tractaments 
fisioterapèutics millorant els seus processos d’adequació en funció de 
les diferències socioculturals. 

Objectius específics: 
E2.24.1. Desenvolupar les característiques de la pràctica 
haptonòmica i la manipulació corporal. 
E2.24.2. Distingir els diferents models de pràctica assistencial en les 
diferents disciplines de les ciències de la salut. 
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Competències Transversals 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Desenvolupar tècniques  pròpies de l’Antropologia social i 
cultural especialment l’observació participant 
T7.2. Tenir una actitud constructiva dins el grup a l’hora d’escollir i 
desenvolupar el treball grupal de l’assignatura 
T7.3. Respectar i tenir en compte les aportacions i diferents actituds 
dels components del grup 
T7.4. Compartir responsabilitats en el treball  grupal de 
l’assignatura 

 
 

Competència T8. Tenir habilitat en les relacions interpersonals. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T8.1. Reconèixer els propis errors d’interrelació grupal 
T8.2. Criticar de manera respectuosa i constructiva les idees dels 
demes encara que siguin oposades a les seves 
T8.3. Dir el que es pensa i es sent en relació a l’elecció i l’execució 
del treball de camp que és realitzarà a l’assignatura  

 
 

Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Ser capaç de distanciar-se de posicions etnocèntriques 
adoptant una visió holística, comparativa i reflexiva en l'estudi 
antropològic de la realitat social 
T9.2. Formular judicis i valoracions pròpies en l’elaboració i síntesi 
del treball de l’assignatura i especialment en la pràctica de 
l’observació participant. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 

1.1. Concepte d’antropologia i de cultura  
1.1.1. Cultura, naturalesa i societat 
1.1.2. Cultura com a procés i sistema simbòlic 
1.1.3. Explicació evolucionista de la humanitat. Els processos migratoris 

1.2. Organització social i econòmica  
1.2.1. Parentiu 

2. ANTROPOLOGIA DEL COS 
2.1. El cos des de una mirada transcultural. Construcció i transformació 
2.2. El procés d’elaboració de la noció de cos en les ciències mèdiques. (Re)significacions i 

representacions 
2.2.1. El paradigma anatomofisiològic: de cos a peça anatòmica 

2.3. La representació social del cos. Encarnació, hàbits i pràctiques corporals 
2.4. Corporeïtat, gest i postura 

3. ANTROPOLOGIA DE LA MALALTIA I DEL DOLOR 
3.1. Etnomedicina, medicina popular i biomedicina 
3.2. Els diferents paradigmes de la medicina occidental: de la nosologia al naixement de la 

clínica 
3.3. La construcció del concepte de malaltia: tres visions de la malaltia 

3.3.1. Disease 
3.3.2. Illness 
3.3.3. Sickness 

3.4. Fisioteràpia i migració 
3.5. Visió intercultural de la pràctica de les teràpies  físiques 

4. ANTROPOLOGIA DE LES TERÀPIES MANUALS 
4.1. La dimensió cultural del contacte físic 
4.2. Una mirada antropològica a la pràctica de les teràpies manuals 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques de l’assignatura i conferències 
puntuals de professionals relacionats amb les diferents unitats didàctiques, amb suport gràfic i 
informàtic.  
Hores estimades: 37,5. 
 

ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

Alumnes no inscrits a Erasmus: 
 

 Debats sobre un tema proposat a partir d’un article. 
 
Alumnes inscrits a Erasmus: 

 

 Desenvolupament d’un tema a partir de la recerca d’informació. 
 

Hores estimades: 15. 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca, tractament i anàlisi d’informació complementària de cara a enriquir el debat del tema 
escollit. 

 
Hores estimades: 15. 

 

 Alumnes no inscrits a Erasmus. 
 

 Redacció d’un treball en grup.    
 
Hores estimades: 50, 

 

 Alumnes inscrits a Erasmus. 
 

 Resum crític d’un article o comparació etnogràfica. 
 

Hores estimades: 50, 
 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 30. 
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ALUMNES NO INSCRITS A ERASMUS 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. Dirigides 
Exposicions teòriques i 
conferències 

E2 37,5 

Act. 
Supervisades 

Debats sobre un tema 
proposat 

E2, T7, T8, T9, G1, G3 15 

Act. 
Autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E2 15 

Redacció d’un treball E2, T7, T9, G1 50 

Treball autònom E2 30 

HORES TOTALS 147,5 

 
ALUMNES INSCRITS A ERASMUS 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques i 
conferències 

E2 37,5 

Act. 
supervisades 

Desenvolupament 
d’un tema a partir de 
la recerca d’informació 

E2, T7, T8, T9, G1, G3 15 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E2 15 

Resum crític d’un 
article o comparació 
etnogràfica 

E2, T7, T9, G1 50 

Treball autònom E2 30 

HORES TOTALS 148 
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AVALUACIÓ 

 
 
 
El sistema d’avaluació serà: 

Alumnes no inscrits a Erasmus: 
 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites.  Amb un pes global del 30 %.   

 La motivació, l’actitud i la participació en els debats. Amb un pes global del 20%. 

 Els treballs en grup elaborats i presentats. Amb un pes global del 50%. 
 
Alumnes inscrits a Erasmus: 
 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites.  Amb un pes global del 30 %.   

 Desenvolupament d’un tema a partir de la recerca d’informació 30%. 

 Resum crític d’un article o comparació etnogràfica 40%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 

Per a aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Període de proves d’avaluació final: del 22/05/2018 al 08/06/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 28/05/2018 al 15/06/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ALUMNES NO INSCRITS A ERASMUS 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 30 % E2 2 

La motivació, l’actitud i la 
participació en els debats 

20 % E2, T7, T8, T9, G1, 
G3 

--- 

Treballs en grup 
 

50 % E2, T7, T9, G1 
0,5 

HORES TOTALS 2,5 

 
 
 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 263 de 320 

 

 
ALUMNES INSCRITS A ERASMUS 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 30 % E2 2 

Desenvolupament d’un tema a 
partir de la recerca 
d’informació 

30% E2, T7, T8, T9, G1, 
G3 --- 

Resum crític d’un article o 
comparació etnogràfica  

40 % E2, T7, T9, G1 
 

HORES TOTALS 2 

 
 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Kottak, Conrad Phillip 1994 Antropología: una 
exploración de la 
diversidad  humana 

 

1 Madrid McGraw-Hill, 

Harris, Marvin 2000 Antropología cultural 1 Madrid Alianza 

Esteban Mari Luz 2004 Antropología del cuerpo: 
género, itinerarios 
corporales, identidad y 
cambio 

1 Barcelona Bellaterra 
 
 

Torralba Francesc 1998 Antropología del cuidar 1 Madrid Mapfre 
medicina 

Le Breton, David 1999 Antropología del dolor 1 Barcelona Sex Barral 

Martínez Hernáez, A. 2008 Antropología médica: 
teorías sobre la cultura, 
el poder y la enfermedad 

1 Madrid Anthropos 

Frigole J. 1995 Antropología Social 1 Barcelona  Proa 

Esteban M.L, Comelles 
JM, Déz C. 

2010 Antropología, género, 
salud y atención 

1 Barcelona Bellaterra 

Ehrenreich, B.  1988 Brujas, comadronas y 
enfermeras: historia de 
las sanadoras: dolencias 
y trastornos; política 
sexual de la enfermedad  

1 Barcelona La Sal 

Boixareu, RM 2008 De la antropología 
filosófica a la 
antropología de la salud 

2 Barcelona Herder 

Menéndez, E.L. 2009 De sujetos, saberes y 
estructuras: introducción 
al enfoque relacional en 
el estudio de la salud 
colectiva 

1 Buenos 
Aires 

Lugar 

Bonte, P. , Izard, M. 1996 Diccionario de etnología 
y antropología 

1 Madrid Akal 

Allué, M.  2003 Discapacitados: la 1 Barcelona Bellaterra 
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reivindicación de la 
igualdad en la diferencia 

Morin, E.  1999 El hombre y la muerte 1 Barcelona Kairós 

Comelles, JM, Martínez, 
A. 

1993 Enfermedad, cultura y 
sociedad: un ensayo 
sobre las relaciones 
entre la antropología 
social y la medicina 

1 Madrid Eudema 

San Román, T. 1986 Entre la marginación y el 
racismo: reflexiones 
sobre la vida de los 
gitanos  

1 Madrid Alianza 

Ramírez, S.  1997 Entre calles estrechas: 
gitanos, prácticas y 
saberes médicos 

1 Barcelona Bellaterra 

Godeau, E. 2007 L’esprit de corps: sexe et 
mort dans la formation 
des internes en médicine 

1 Paris Maison des 
sciences de 
l’homme 

Kenny, M., De Miquel 
JM. 

1980 La antropología médica 
en España 

1 Barcelona Anagrama 

Bauman, Z. 2002 La cultura como praxis 1 Barcelona  Paidós 

Dethlefsen, T. 1996 La enfermedad como 
camino: una 
interpretación distinta 
de la medicina 

1 Barcelona Plaza&Janés 

Sontag, S. 1996 La enfermedad y sus 
metáforas, el Sida y sus 
metáforas 

1 Madrid Taurus 

Turner, V.  2008 La selva de los símbolos 1 Madrid Siglo XX 

Llobera, JR: 1999 Manual d’antropologia 
social: estructura i 
evolució de les societats 
humanes 

1 Barcelona Pòrtic 

Ackerknecht, EH. 1985 Medicina y antropología 
social 

1 Madrid Akal 

Comelles, JM., 
Perdiguero, E. 

2000 Medicina y cultura: 
estudios entre la 
antropología y la 
medicina 

1 Barcelona Bellaterra 

Harris, M. Ross, E. 1999 Muerte, sexo y 
fecundidad: la 
regulación demográfica 
en las sociedades 
preindustriales y en 
desarrollo 

1 Madrid Alianza 

Pera, C. 2006 Pensar en el cuerpo: 
ensayo sobre la 
corporeidad humana 

1 Madrid Triscatela 

Douglas, M.  2007 Pureza y peligro: un 
análisis de los conceptos 
de contaminación y tabú 

_ Buenos 
Aires 

Nueva Visisón 

Mallart, LL. 1996 Soy hijo de los evuzok: la 
vida de un antropólogo 

1 Barcelona Ariel 
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en Camerún 

Turner Bryan, S. 2008 The body & society: 
explorations in the social 
theory 

1 Los 
Angeles 

SAGE 

Harris, M.  1980 Vacas, cerdos, guerras y 
brujas: los enigmas de la 
cultura 

1 Madrid Alianza 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

De Vos 1981 Antropología psicológica 1 Barcelona Anagrama 

Evans-Pritchard, E.E. 1997 Brujería, magia y 
oráculos entre los 
Azande 

1 Barcelona Anagrama 

Fericgla, JM. 1992 Envejecer: una 
antropología de la 
ancianidad 

1 Barcelona Anthropos 

Leiris, M. 1995 L’etnòleg davant el 
colonialisme 

1 Barcelona Icaria 

Foucault, M. 1990 La vida de los Hombres 
infames: ensayos sobre 
la desviación y 
dominación 

1 Madrid La Piqueta 

Le Breton, R. 1983 Las étinias 1 Vilasar de 
Mar 

Oikos Tau 

San Román, T.  1996 Los muros de la 
separación: ensayo 
sobre alterofobia y 
filantropía 

1 Madrid Tecnos 

Delgado, M.  1998 Diversitat i integració: 
lógica i dinámica de les 
identitats a Catalunya 

1 Barcelona Empuries 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES(30%) 
 

 
Prova teòrica examen escrit amb dues modalitats de pregunta en funció de si els alumnes han 
estat participants del programa Erasmus o no. 
 
En el cas dels estudiants que hagin participat al programa Erasmus, la prova consistirà en 
respondre preguntes a modus de resum sobre un article dels 10 que resten a disposició a la 
plataforma Moodle dels alumnes inscrits.  
 
En el cas dels estudiants presencials, la prova consistirà en respondre preguntes a modus de 
resum sobre el treball grupal que han realitzat 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 

LA MOTIVACIÓ, L’ACTITUD I LA PARTICIPACIÓ EN ELS DEBATS (20%) 
NOMÉS ALUMNES NO INSCRITS A ERASMUS 
 
 

 
Descripció/ detall de l’activitat:  
Un cop distribuïts, els estudiants inscrits a l’assignatura, en grups (de 3-4 persones), cadascun dels 
alumnes haurà d’escollir, de manera individual,  un article dels que el professor facilitarà per les unitats 
didàctiques 1-2-3 de l’assignatura. A partir de l’article, l’estudiant  elaborarà una proposta de debat que 
realitzarà, inicialment, amb els components del seu grup de treball. Serà la persona encarregada de 
prendre notes sobre al debat intern del grup. Serà també la persona encarregada de: a) presentar, en 
un acte públic amb la resta d’inscrits a l’assignatura el tema de l’article i ; b) estendre el mateix debat 
que ja havia fet amb els seus companys de grup a la resta dels inscrits del total de l’assignatura (“debat 
general”) de manera que quan millor hagi sigut la informació obtinguda del debat inicial (dins del grup), 
més eines disposarà pel debat general. S’escollirà, per sorteig obert, en aquesta activitat  un dels 3-4 
temes de manera que cada grup presentarà un sol treball. La part corresponent de la nota serà la 
mateixa  per a tot el grup. Aquest treball serà tutoritzat pel professor.  
 
Criteris de puntuació: 
 
L'avaluació  de la motivació, actitud i participació en els debats es fa en funció de dos elements. 
 

1. L’assistència i participació en les tutories preparatòries dels debats 70%. 
 
2. La participació en els debats (una intervenció computada i anotada pel professor-moderador 10 
%; dues 20% tres o més 30%). La no participació quantifica 0 punts d'aquest 30%. 
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TREBALLS EN GRUP(50%) NOMÉS ALUMNES NO INSCRITS A ERASMUS 
 
 

 
Descripció/ detall de l’activitat:   
Un cop distribuïts, els estudiants inscrits a l’assignatura, en els mateixos grups de 3-4 estudiants, 
cadascun dels grups haurà d’escollir, prèvia tutoria amb el professor, un treball de les unitats 
didàctiques 2-3-4 de l’assignatura. Aquest treball s’haurà de presentar en públic al final del semestre.  
Aquest treball és presentarà públicament al final del semestre i quedarà sotmès als mateixos criteris 
d’avaluació que la resta dels treballs.  
 
Criteris de puntuació: 
 
L'avaluació  dels treballs realitzats en grup es realitzen sota els següents criteris: 

 Assistència a les tutories preparatòries del treball 20% (computada pel professor) 

 Qualitat del treball escrit  (presentació, coherència i bibliografia) 30% (correcció  pel professor) 

 Avaluació de la presentació per part del grup classe i del professor a parts iguals amb la rúbrica 

de l'annex - II (50%). 

Es realitzarà una autoavaluació grupal en la que cada component del grup avalua el grau de participació 
de la resta dels components. Aquesta autoavaluació no augmenta la nota però pot provocar una 
disminució de la mateixa en cas de manifesta baixa participació (més d'un 70 % dels alumnes pensen 
que un dels companys ha tingut una participació catalogada "molt per sota de la resta" implica no 
aprovar el treball) Annex-III. 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT D'UN TEMA A PARTIR DE LA RECERCA 
D'INFORMACIÓ (30%) NOMÉS ALUMNES INSCRITS A ERASMUS 
 
 

 
Descripció/ detall de l’activitat:   
L'aulmne haurà de triar un dels temes o comparacións penjats al Moodle. A partir d'aquest artícle/tema 
haurà de fer una recerca d'informació bibliogràfica complementaria desenvolupant a l'hora un marc 
teóric i l'aportació d’un petit treball de camp a partir de les metodologies propies de l'antropologia 
social i cultural, ja sigui mitjançant observació participant, mostreig o enquesta.  
 
Criteris de puntuació: 
Detallats a la taula de l'annex IV 
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RESUM CRÍTIC D'UN ARTICLE O COMPARACIÓ ETNOGRÀFICA (40%) 

NOMÉS ALUMNES INSCRITS A ERASMUS 
 

 
Descripció/ detall del treball:   
L'aulmne haurà de triar un dels temes o compracións penjats al Moodle. A partir d'aquest artícle/tema 
haurà de fer una recerca d'informació bibliogràfica complementaria i establir una comparació 
etnogràfica.  
 
Criteris de puntuació: 
Detallats a la taula de l'annex V 

 

 

ANNEX – II 
 
 

 
 

 

FULL D’AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL GRUPAL  
 

GRUP: (noms) 
 
 
 
 
 

 

Variable Molt bé 
10 punts 

Bastant bé 
8 punts 

Bé 
6 punts 

Malament 
4 punts 

Molt 
malament 

0 punts 

Interès del tema      

Presentació del tema      

Continguts del tema      

Treball de camp      

Explicació del treball 
de camp 

     

Comprensió de les 
explicacions 

     

Conclusions 
 

     

Iconografia utilitzada      

Grau de discussió      

Utilitat/interès 
personal pel tema 

     

Puntuació parcial A+B+C+D+E=    Punts (I)         

Puntuació final Punts (I)  / 10 =            Punts finals  
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ANNEX – III 
 
 

INFORME D'AVALUACIÓ INTERNA DEL TREBALL GRUPAL 

 

 

Identificació de  l'alumne que fa l'avaluació 

NOM: 

 

Grau de participació 

 
 

Noms de la resta del grup Ha participat com 
la resta 

 

Ha participat 
per sota de la 
resta 

Ha participat 
molt per sota  
de la resta 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 270 de 320 

 

 
 

ANNEX – IV 
 
 

 
 
 
 
 

ANNEX – V 
 

 
 

 
 

RÚBRICA DESENVOLUPAMENT D'UN TEMA A PARTIR DE LA RECERCA D'INFORMACIÓ (30%) NOMÉS 
ALUMNES INSCRITS A ERASMUS 

Variable  A) Molt bé 
10 punts 

B) Bastant bé 
8 punts 

C) Bé 
6 punts 

D) Malament 
4 punts 

E) Molt 
malament 

0 punts 

Inrtroducció al tema 
escollit/marc teòric 

     

Presentació del tema      

Treball de camp/marc 
pràctic 

     

Conclusions      

Bibliografia utilitzada      

Puntuació parcial A+B+C+D+E=            X 2=          Punts (I)        

Puntuació final Punts (I)  / 10 =            Punts finals  

RÚBRICA  RESUM CRÍTIC D'UN ARTICLE O COMPARACIÓ ETNOGRÀFICA (40%) NOMÉS ALUMNES INSCRITS 
A ERASMUS 

Variable  A) Molt bé 
10 punts 

B) Bastant bé 
8 punts 

C) Bé 
6 punts 

D) Malament 
4 punts 

E) Molt 
malament 

0 punts 

Inrtroducció a l'article 
escollit 

     

Presentació de l'article      

Grau de comparació 
etnogràfica 

     

Conclusions      

Bibliografia utilitzada      

Puntuació parcial A+B+C+D+E=            X 2=          Punts (I)        

Puntuació final Punts (I)  / 10 =            Punts finals  
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura INTRODUCCIÓ A LA HIPOCINESITERÀPIA 
Codi 200578 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ I CASTELLÀ 

  

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. TERESA XIPELL PRUNÉS 

e-mail teresa.xipell@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SR. XAVIER SALA BARAT 

e-mail xavier.sala@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

       
Nom professor/a SR. PATRICIO GAFFNER 

e-mail pgaffner@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

    
Nom professor/a SR. ENRIC PIGUILLEM 

e-mail hipicacollserola@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

    
Nom professor/a SRA. CARLOTA PIGUILLEM 

e-mail hipicacollserola@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

    
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Introducció a la Hipocinesiteràpìa 

 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases de la fisioteràpia en el mon del cavall, introduint 
amb la Hipocinesiteràpia els principis bàsics de la cura i maneig del cavall i un inici a 
l’equitació. 

 

 El coneixement de la morfologia, anatomia, biomecànica i etologia del cavall  és bàsic dins el 
perfil de la titulació i de la professió si es vol treballar en el mon del cavall, tan en la vessant 
terapèutica aplicada a persones (teràpia assistida amb cavalls), com en la del tractament als 
propis cavalls. 

 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E4. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques encaminades a la realització d’activitats dirigides a la promoció i 
manteniment de la salut. 
 

Resultats d’aprenentatge E4.10. Explicar d’una manera bàsica el món equí. 
Objectius específics: 
E4.10.1. Descriure l’Anatomia bàsica, la Biomecànica i l’Etologia del 
cavall.  
E4.10.2. Identificar mitjançant la palpació, els relleus ossis més 
importants i la musculatura  superficial relacionats amb les 
extremitats anteriors, posteriors i el dors del cavall.  
E4.10.3. Reconèixer els aires del cavall. 
E4.10.4. Enumerar les diferents disciplines de l’Equitació. 
E4.10.5. Explicar breument la història de l’Hípica. 

E4.11. Manejar, muntar i tenir cura del cavall. 
Objectius específics: 
E4.11.1. Aplicar els procediments adequats per la neteja de 
l’hàbitat del cavall, com també tenir cura del propi cavall, utilitzant 
els estris adients 
E4.11.2. Identificar les diferents muntures i embocadures per dur a 
terme l’equitació.  
E4.11.3. Col·locar la muntura i la embocadura més adequades per 
cada cavall per a dur a terme l’equitació. 
E4.11.4. Portar el cavall al destre. 
E4.11.5. Menar el cavall endarrere, endavant, al pas i parar-lo, 
utilitzant les ajudes adequades mantenint la posició correcta. 
E4.11.6. Enumerar el Decàleg de Seguretat Hípica. 

E4.12. Explicar, de forma bàsica, la fisioteràpia aplicada als cavalls. 
Objectius específics: 
E4.12.1. Descriure les principals patologies o disfuncions del cavall 
on hi pot intervenir el fisioterapeuta. 
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E4.12.2. Diferenciar l’àmbit competencial del veterinari i del 
fisioterapeuta per evitar l’intrusisme per ambdues parts.  

E4.13. Explicar, de forma bàsica, l’equitació terapèutica i la hipoteràpia 
per poder fer teràpia a sobre del cavall a persones amb minusvalideses. 

Objectius específics: 
E4.13.1. Definir la Hipoteràpia. 
E4.13.2. Identificar les persones que poden ser usuàries de la 
Hipoteràpia” 
E4.13.3. Escollir el cavall i el material segons els objectius del 
tractament d’Hipoteràpia. 
E4.13.4. Definir l’Equitació Terapèutica”. 
E4.13.5. Identificar les persones que poden ser usuàries de 
l’Equitació Terapèutica. 
E4.13.6. Escollir el cavall i el material segons els objectius de 
l’activitat d’Equitació Terapèutica. 

 

 

Competència E15. Treballar en equips professionals cooperant de forma efectiva amb tot l’equip 
multidisciplinari. 
 

Resultats d’aprenentatge E15.6. Explicar les diferents competències dels diferents professionals 
del món del cavall. 

Objectius específics: 
E15.6.1. Identificar els professionals del mon del cavall i els del mon 
terapèutic. 
E15.6.2. Descriure la funció de cada professional que integra l’equip 
multidisciplinar de la Hipoteràpia, de l’Equitació Terapèutic i de la 
teràpia de fisioteràpia aplicada a cavalls.. 

 

 
 
Competències Transversals 

 
 
Competència T12. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T12.1. Tenir consciència de que es treballa amb un animal i 
preveure els canvis necessaris per poder dur a terme una teràpia 
amb seguretat .  
T12.2. Reconèixer la variabilitat del grau de col·laboració del genet 
adaptant la sessió de tractament a la situació. 

  

 
 

Competència T14. Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals. 
 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T14.1. Descriure les mesures generals de protecció mediambiental 
que  calen aplicar en l’àmbit hípic. 
T14.2. Aplicar accions de protecció mediambiental en la pràctica 
professional en l’entorn hípic, mitjançant el reciclatge de residus, 
l’ús racional de l’aigua i l’estalvi energètic. 
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CONTINGUTS 

 
 

1. Anatomia bàsica del cavall 
1.1. Cap i coll 

1.1.1. Musculatura principal 
1.1.2. Ossos i articulacions 

1.2.  Extremitats anteriors, posteriors i dors 
1.2.1. Musculatura superficial 
1.2.2.  Principals ossos i articulacions 

2. Biomecànica aplicada als moviments del cavall 
3. Etologia del cavall 

3.1. El gest 
3.2. La comunicació no verbal 
3.3. El respecte 

4. Aires del cavall 
4.1. Pas, trot i galop 
4.2. Figures dins el maneig: Doma Clàssica. 
4.3. Treball dins el maneig: Doma Natural. 

5. L’equitació 
5.1. Diferents disciplines. 
5.2. Història 

6.  Equip del cavall 
6.1. Les regnes 
6.2. La sella 
6.3. La manta 

7. Habitat del cavall 
7.1. Paddock, Box 
7.2. En llibertat 

8. Preparació del cavall 
8.1. Higiene 
8.2. Muntura. 
8.3. Professionals del mon del cavall. 

9.  El genet  
9.1. Vestimenta 
9.2. Equip del genet 

10.  Posició del genet  
10.1. Idees bàsiques 
10.2. Muntar i desmuntar 
10.3. Teoria de les ajudes 
10.4. Utilització de les ajudes 
10.5. Posició en moviment sobre la pista 

11. Cavall sa/ cavall malalt 
11.1. Trets essencials 
11.2. Fisioteràpia equina 

12. Decàleg de Seguretat Hípica  
13. L’entorn del cavall i el mediambient 
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14. La Hipoteràpia 
14.1. Definició d’Hipoteràpia. 
14.2. Objectius de la Hipoteràpia. 
14.3. Tipus de pacients/usuaris que es poden beneficiar de la Hipoteràpia. 
14.4. Tipus de cavall i material necessari per a desenvolupar la Hipoteràpia. 
14.5. Equip multidisciplinar en l’àmbit de la Hipoteràpia. 

15. L’Equitació Terapèutica 
15.1. Definició d’Equitació Terapèutica. 
15.2. Objectius de l’Equitació Terapèutica. 
15.3. Tipus de pacients/usuaris que es poden beneficiar de l’Equitació Terapèutica. 
15.4. Tipus de cavall i material necessari per a desenvolupar l’Equitació Terapèutica. 
15.5. Equip multidisciplinar  en l’àmbit de l’Equitació Terapèutica. 

 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques en que es fonamenta la 
Hipocinesiteràpia, amb suport gràfic i informàtic. 
Hores estimades: 30. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Maneig, cura i munta d’un cavall en una hípica. 
 

Hores estimades: 50. 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Redacció de treballs sobre temes proposats a partir de cerca bibliogràfica, individualment o en 
grup. 

 
Hores estimades: 30 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 36,5. 

 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides Exposicions teòriques E4 30 

Act. 
supervisades 

 

Maneig, cura i munta 
d’un cavall en una 
hípica 

E4, E15, T12, T14, G3 50 

Act. 
autònomes 

Redacció de treballs E4 30 

Treball autònom E4 36,5 

HORES TOTALS 146,5 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 25 % 

 La habilitat en el maneig, cura i munta de cavalls mitjançant proves pràctiques en una hípica,  amb 
un pes global del 60% 

  Els treballs escrits presentats. Amb un pes global del 15% 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 

 
Per aprovar l’assignatura s’han de complir les següents condicions: 

 Superar cadascun dels seus blocs i les parts que els integren, amb una nota mínima de 5. 

 Haver assistit al 100% de les classes pràctiques (En cas de causa justificada es pot permetre 
faltar fins a un 20% de les classes pràctiques). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Període de proves d’avaluació final: del 22/05/2018 al 08/06/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 28/05/2018 al 15/06/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 25% E4 2 

Proves practiques en una 
hípica 

60% E4, E15, T12, T14, 
G3 

1.5 

Treball escrits 
 

15% E4 
--- 

HORES TOTALS 3,5 
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ACTUALITZACIONS EN 
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IV 2008 17-23  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (25%) 
 

 
Es farà un examen escrit que constarà de 10 preguntes en relació al temari impartit. 

 
Al final del semestre hi hauran proves de recuperació. És imprescindible haver-se presentat a 
la convocatòria d’examen ordinària. 

 

 
 
 

PROVES PRÀCTIQUES EN UNA HÍPICA (60%) 
 
 

PROVA TEÒRICA (50%) (Sr. Enric Piguillem / Sra. Carlota Piguillem) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Prova de 10 preguntes escrites en relació als coneixements teòrics adquirits durant la pràctica: 

 Aplicació de la cura i manteniment del cavall. 

 Accessoris necessaris per muntar a cavall. 

 Descripció de les diferents embocadures. 

 Conformació del cavall. 

 
Criteris de puntuació: 

Cada resposta correcta val 1 punt. 

 

 

PROVA PRÀCTICA (50%) (Sr. Enric Piguillem / Sra. Carlota Piguillem) 
 

Descripció/detall de la prova: 
Prova pràctica en relació al coneixements pràctics adquirits: 

 Pràctica d’iniciació a la disciplina de l’Equitació. 

 Preparació, cura i neteja del cavall abans de muntar. 

 Assolir pas, trot i galop. 

 Preparació, cura i neteja després de muntar. 

Criteris de puntuació: 
En funció de la qualitat de les execucions 
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TREBALLS ESCRITS (15%)   
 
 

COMENTARIS DE TEXT  (Sra. Teresa Xipell) 
 

Descripció/detall del treball: 
Dos comentaris de text a partir d’articles científics. 
Els treballs s’hauran d’escriure a mà. 
 
Criteris de puntuació: 
Tots els  comentaris tenen la mateixa puntuació. 
Es valorarà la presentació, la metodologia i el contingut. 
 

 

 
 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 280 de 320 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL 
Codi 200580 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OT. 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ/CASTELLÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a DR. MANEL TABOADA GONZALEZ 

e-mail manel.taboada@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SRA. ELISA SALVADOR DELGADO 

e-mail elisa.salvador@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. ALEX GINÉS 

e-mail alex.gines@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 
 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Organització i Gestió Empresarial 

 

 Una de les sortides professionals dels graduats en fisioteràpia és muntar el seu propi centre 
fisioterapèutic. En aquest sentit, l’assignatura pretén facilitar un conjunt d’eines i 
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coneixements que els ajudin a organitzar i gestionar els seus centres (gestió comercial, gestió 
administrativa , gestió financera, etc.).   

 Aquesta assignatura també ajuda en el procés d’incorporació en centres de tercers perquè 
facilita el coneixements de diferents models d’organització. 
 
  

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E19. Desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials  
on es presti atenció de fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris. 

Resultats d’aprenentatge E19.6. Definir el model organitzatiu d’empresa: escollir el model 
organitzatiu i elaborar l’organigrama i un manual d’organització senzill. 

Objectius específics: 
E19.6.1. Descriure alternatives de models organitzatius 
empresarials. 
E19.6.2.  Escollir el model organitzatiu més adequat per una centre 
fisioterapèutic.  
E19.6.3. Definir els conceptes bàsics inclosos en un manual 
d’organització empresarial. 
E19.6.4. Resumir el model organitzatiu de l’empresa en el disseny 

d’un organigrama. 
 

E19.7. Elaborar el pla de màrqueting d’empresa: definir objectius 
comercials, estratègies i concretar el “mix” de màrqueting (producte, 
preu, canal i comunicació). 

Objectius específics: 
E19.7.1. Definir els components bàsics del màrqueting mix. 
E19.7.2. Elaborar un pla de màrqueting senzill d’un centre de 
serveis fisioterapèutics. 
 

E19.8. Descriure el circuit administratiu estàndard: gestió agenda, 
facturació, gestió de cobraments, gestió d’ingressos i despeses. 

Objectius específics: 
E19.8.1. Explicar l’abast i els elements que formen el circuit 
administratiu d’una empresa. 
E19.8.2. Explicar de manera bàsica les obligacions que es poden 
trobar associades al centre: comptables, fiscals, mercantils, etc. 

 
E19.9. Explicar les fonts de finançament alternatiu: característiques i 
costos associats. 

Objectius específics: 
E19.9.1. Enumerar les diferents alternatives de finançament 
empresarial actuals. 
E19.9.2. Estudiar els paràmetres que permeten escollir la font de 
finançament empresarial més adequada.  
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Competències Transversals 

 
Competència T2. Organitzar i planificar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T2.1. Identificar i planificar tasques a fer per un equip de treball. 
T2.2. Distribuir les tasques a fer per l’equip de treball en funció de 
les competències que cada membre aporta a l’equip. 

 
 

Competència T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T11.1. Descriure les qualitats i habilitats que reuneixen les persones 
que “emprenen”, ja sigui iniciant una activitat per compte propi, o 
bé quan es treballa per a altres (intra-emprenedors).  
T11.2. Elaborar un estudi DAFO en el context de l’emprenedoria, i a 
partir de la seva informació, identificar avantatges competitius.  
T11.3. Identificar les idees clau d’una proposta (pla de màrqueting, 
model organitzatiu, pla de finançament), i presentar-les de forma 
clara i convincent davant de tercers.   

 

 
 

Competència T13. Tenir una actitud d’aprenentatge estratègica i flexible. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T13.1. Trobar de forma autònoma fonts d’informació fiables i de 
qualitat, que puguin fer servir per a documentar-se.   
T13.2. Identificar la informació que efectivament aporta valor en 
relació a un objectiu concret, entre la informació disponible.   
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CONTINGUTS 

 
 

1. L’ EMPRESA 
1.1. L’ empresa: concepte i funcions. 
1.2. Classes d’empreses: segons forma jurídica; segons la propietat del capital; segons mida, 

segons activitat.  
 

2. ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL 
2.1. Concepte d’organització. 
2.2. Fases del disseny de l’organització. 
2.3. Tipus d’organització: l’organigrama. 
2.4. El circuit administratiu bàsic de l’empresa: documents i eines informàtiques. 

 
3. GESTIÓ COMERCIAL 

3.1. Descripció de l’activitat comercial. 
3.2. Màrqueting-mix : Producte, Preu, Canal de Distribució i Comunicació. 
3.3. Pla de màrqueting.  

 
4. PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I CONTROL 

4.1. Introducció i establiment d’objectius. 
4.2. Agrupació i conflicte d’objectius.  
4.3. Temporització 
4.4. Obligacions Comptables 
4.5. Obligacions laborals 
4.6. Obligacions fiscals 
4.7. Gestió financera: fonts de finançament; pressupostos i resultats 
 

5. ESPERIT EMPRENEDOR I CREACIÓ DE L’ EMPRESA PRÒPIA 
 
5.1. Perfil de l’emprenedor. 
5.2. Avaluació i DAFO per l’emprenedor.  
5.3. Fases per crear una empresa. 
5.4. Responsabilitat dels socis i/o administradors.  
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques de l’assignatura, amb suport gràfic 
i informàtic.  
Hores estimades: 37,5. 
 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 

 Lectura d’articles que es comentaran i resolució de situacions pràctiques en relació a la teoria 
exposada, de forma individual o en grup. 
Hores estimades: 22,5. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 Redacció de treballs pràctics escrits realitzats en grup, sobre elaboració, entre d’altres, del pla de 
màrqueting, manual d’organització o pla de finançament per a la compra de material,  en relació a 
centres de fisioteràpia existents o de nova creació. 
Hores estimades: 45. 

 

 Treball autònom d’estudi personal per a la preparació d’exàmens, organització d’apunts i/o 
materials, tutories lliures: individuals o en grup. 

 
Hores estimades: 41.  

 
 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E19 

 
37,5 

Act. 
supervisades 

Lectura d’articles i 
resolució de situacions 
pràctiques 

E19, T2, T11, T13 22,5 

Act. 
autònomes 

Redacció de treballs 
pràctics 

E19, T2, T11, T13 45 

Treball autònom E19, T13 41 

HORES TOTALS 146 
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AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements teòrics mitjançant proves escrites. Amb un pes global del 40%. 

 Els treballs escrits realitzats. Amb un pes global del  45%. 

 Presentació dels treballs. Amb un pes global del 15%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació. 
 

Per a aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascun dels elements d’avaluació amb una nota mínima de 5.  

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 

Període de proves d’avaluació final: del 22/05/2018 al 08/06/2018 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 28/05/2018 al 15/06/2018 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Proves escrites 40 % E19 2 

Treball escrits 
 

45% E19, T2, T11, T13 
0 

Presentació de treballs 15% T2, T11, T13 2 

HORES TOTALS 4 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Eduardo Bueno Campos 1.994 Economía de empresa 
ISBN 978-84-368-0207-1 

15a Madrid PIRAMIDE 

Julio Garcia Junco, Cristobal 
Casanueva Rocha 

2.000 Fundamentos de gestión 
empresarial 
ISBN 978-84-368-1505-X 

 Madrid PIRAMIDE 

S Miquel, A.Moya, J.Enrique 
Bigué 

1.994 Introducción al marketing 
ISBN 978-84-481-1846-4 

 Madrid McGRAW HILL 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Agencia Tributaria Impostos vigents www.agenciatributaria.es  

Organigrames de 
l’empresa 

Tipus d’organigrames http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-
organigramas.html 

 

Cambra de Comerç 
de Barcelona 

Fonts de finançament http://www.cambrabcn.org/c/document_library 
/get_file?folderId=207499&name=DLFE-3101.pdf 

 

INAEM Contractes Laborals 
vigents 

http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos 
/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Empresas 
/ci.02_Contratos_trabajo.detalleDepartamento#section6 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Joaquin Sánchez Herrera 2.001 Plan de marketing : Análisis, 
decisiones y control 
ISBN 978-84-368-1606-4 

 Madrid PIRAMIDE 

Ignasi Brunet, Antoni Vidal 2.004 Empresa y recursos 
organizativos 
ISBN 978-84-368-1903-9 

 Madrid PIRAMIDE 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

 

http://www.cambrabcn.org/c/document_library
http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES (40%) 
 

 
Prova teòrica de 10 preguntes que es poden resoldre amb una resposta breu, a través de les quals s’ 
intenta avaluar la comprensió dels temes treballats a classe. Totes les preguntes tenen el mateix valor 
(1 punt), i en cas de resposta incorrecta NO penalitzen.  
 
El temps màxim per resoldre la prova és de 60 minuts.  
 
Al final del semestre hi haurà una prova de recuperació a la que es podran presentar aquells alumnes 
què, havent-se presentat a la convocatòria d’examen ordinària, no l’hagin superat.  

 

 

TREBALLS ESCRITS (45%)  
 
S’han de fer un total de 3 activitats. La nota final es calcularà com a mitjana de les notes obtingudes en 
cada activitat (per a fer mitjana s’ha de treure una nota mínima de 4). Al final del semestre, en cas que 
l’activitat obtingui una nota inferior a 4, o la nota mitjana no arribi a 5, els alumnes podran presentar 
una nova versió del(s) treball(s) corregint els errors que hagin comès, i que hauran estat degudament 
informats pel professor.  

 

TREBALL ORGANITZACIÓ (33,33%)  
Sra. Elisa Salvador / Dr. Manel Taboada 

Descripció/detall del treball:  
Els alumnes, organitzats en grups de màxim 3 persones, han d’elaborar un “manual d’organització” 
d’una empresa (*). En concret, hauran d’especificar: 
 
 (*) Durant les dues primeres setmanes de classe els alumnes han d’informar dels components del 
grup (màxim 3 persones), i de l’activitat empresarial escollida (preferentment un centre 
fisioterapèutic).  
 
Veure annex-II. 
 
Criteris de puntuació:  
Es tindrà en compte tant la correcció formal del document (ortografia; que tingui portada, índex, 
contingut i fonts d’informació consultades), com la correcció del seu contingut (que es resolguin els 
punts a tractar de manera adequada).  La distribució per punts dels diferents apartats és: 
- Descripció de l’activitat de l’empresa (10%) 

- Organigrama comentat (20%) 

- Descripció detallada de com a mínim 2 dels llocs de treballs que apareixen en l’organigrama. 

(30%) 

- Descripció del sistema de pressa de decisions (20%) 

- Consistència general de la informació continguda en els apartats anteriors, caràtula, fonts 

d’informació, index,  (20%) 
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TREBALL MÀRQUETING  (33,33%)  
Sra. Elisa Salvador / Dr. Manel Taboada 

 
Descripció/detall del treball:  
Els alumnes, organitzats en grups de màxim 3 persones, i a partir del que s’ha treballat a classe 
(tema 3), han d’elaborar un Pla de Màrqueting d’una empresa. 
 
Veure annex-III. 
 
Criteris de puntuació:  
Es tindrà en compte tant la correcció formal del document (ortografia; que tingui portada, índex, 
contingut i fonts d’informació consultades), com la correcció del seu contingut (que es resolguin els 
punts a tractar de manera adequada).  La distribució per punts dels diferents apartats és: 
- Descripció comercial del producte o servei que ofereix l’empresa. (20%) 

- Identificació del preu del producte o servei. (20%) 

- Especificar el canal de distribució escollit (20%) 

- Especificar les accions de comunicació que es portaran a terme (20%) 

- Consistència general de la informació continguda en els apartats anteriors, caràtula, fonts 

d’informació, índex (20%) 

 

 
 
 

TREBALL PLANIFICACIÓ D’UN TRACTAMENT de FISIOTERÀPIA (33,33%)  
Sr. Alex Ginés / Dr. Manel Taboada 

 
Descripció/detall del treball:  
Els alumnes, organitzats en grups de màxim 3 persones (els mateixos grups que hagin elaborat els 
treballs d’organització i màrqueting), han d’elaborar la planificació d’un tractament de fisioteràpia 
(a escollir entre la relació de tractaments facilitada pels professors).  
 
Veure annex-IV 

 
Criteris de puntuació:  
Es tindrà en compte tant la correcció formal del document (ortografia; que tingui portada, índex, 
contingut i fonts d’informació consultades), com la correcció del seu contingut (que es resolguin els 
punts a tractar de manera adequada).  La qualificació final es determinarà tenint en compte els 
següents criteris: 
- Organització del treball: 15% 
- Contingut (en relació a les qüestions a tractar): 40% 
- Presentació davant els companys: 20% 
- Nivell (estil) científic: 25%  
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PRESENTACIÓ DE TREBALLS (15%)  
 

Descripció/detall del treball: 
Cada grup, amb la participació de tots els seus membres, disposarà de 15 minuts per presentar les 
dues primeres activitats (“Elaboració del Manual d’Organització; “Elaboració del Pla de 
Màrqueting”). Podran fer servir recursos de suport com ara “PPT”, “Vídeos”, etc.  
En acabar la seva exposició, hauran de respondre les preguntes que plantegin tant els seus 
companys com els professors.  

 
Criteris de puntuació:  
La nota d’aquesta activitat d’avaluació serà individual. I es determinarà tenint en compte els 
següent elements/ítems (es valoraran de “1 = molt deficient” a “5 = excel·lent”).   

1- Claredat: 
2- Utilització dels mitjans audiovisuals i altres elements de suport 
3- Coordinació entre els components del grup 
4- Grau d’interès que han aconseguit despertar 
5- Valoració de la presentació en general: 
6- Amb la presentació em queden clars els punts principals del Projecte: 

 

ANNEX – II DESCRIPCIÓ DE TREBALL ORGANITZACIÓ 
 
Elaborar manual d’organització d’una empresa 

El treball consisteix en redactar un extracte del manual d’organització d’una empresa, preferentment un 
centre fisioterapèutic.  

El treball s’ha de lliurar a través de l’espai creat dins l’aula virtual dins el termini previst, i que serà 
informat a l’inici de l’assignatura (s’inclourà en el calendari de l’assignatura que estarà disponible en 
l’aula virtual)  

El document haurà de tenir els següents apartats: 
  
1. Introducció: que descrigui a què es dedica l’empresa, a on es situa i com es diu. 
 
2. Organigrama de l’empresa 
 
3. Descripció dels llocs de treball (almenys 2 dels inclosos en l’Organigrama) 
 

 Descripció de les funcions / tasques que haurà de desenvolupar la persona que l’ocupi 
 

 Descripció de la formació (coneixements), habilitats (competències), i altres requisits que 
hauria de complir la persona que l’ocupi.  

 
4. Sistema de presa de decisions: descripció dels procediments a seguir en la presa de les decisions més 
freqüents a prendre en el dia a dia de l’empresa.   
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ANNEX – III DESCRIPCIÓ TREBALL  MÀRQUETING 
 
Elaborar el Pla de Màrqueting d’una empresa 

El treball consisteix en elaborar el Pla de Màrqueting d’una empresa (la mateixa que es va treballar en el 
manual d’organització), preferentment un centre fisioterapèutic.  

El treball s’ha de lliurar a través de l’espai creat dins l’aula virtual dins el termini previst, i que serà 
informat a l’inici de l’assignatura (s’inclourà en el calendari de l’assignatura que estarà disponible en 
l’aula virtual)  

El document haurà de tenir els següents apartats: 
  
1. Introducció: que descrigui a què es dedica l’empresa, a on es situa i com es diu. 
 
2. Descripció del Màrqueting Mix :  

a. Producte 
b. Preu : (de cada producte/servei que oferiu al centre) 

 
1. Intern: quan us costa la hora (segons el exemple que vam fer i resoldre a classe, a 

aquest efecte us penjo les taules d’amortització per bens que no siguin consumibles en 
un any ) 

2. Competència : busqueu com a mínim un altre centre de la zona a quan cobra la hora 
3. De venda al públic : a quant li cobrareu la hora al client 

 
c. Canal de Distribució : curt o llarg 

 
d. Comunicació : Campanya/es publicitària, descomptes, etc 

 
e. Tríptic, cartell o pàgina web – mostra de la campanya publicitària (com a mínim una targeta 

de visita) a on es vegi molt bé el producte i/o el eslògan 

 
 

ANNEX – IV TREBALL PLANIFICACIÓ D’UN TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA 
 
Activitat d’Avaluació 3 - Planificació D’un tractament de fisioteràpia 

El treball consisteix en realitzar la programació d’un grup de pacients d’una patologia concreta. El treball 
s’ha de lliurar a través de l’espai creat dins l’aula virtual, i dins l’horari de classe, cada grup haurà de 
presentar-lo davant la resta de companys i dels professors de l’assignatura (aquest dia s’haurà de lliurar 
una còpia del PPT que hagueu preparat). La presentació s’ha de desenvolupar en un temps màxim de 10 
minuts, deixant 5 pel torn de preguntes.  

Tant la data de lliurament del treball com la data de la presentació seran  informades a l’inici de 
l’assignatura (s’inclourà en el calendari de l’assignatura que estarà disponible en l’aula virtual)  

Per la patologia que s’hagi assignat el grup, aquest haurà de completar els següents apartats: 
 
Punts necessaris per realitzar una correcta Planificació d’un tractament de fisioteràpia . 
Necessitat. 

 Quina població anem a atendre? 
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o Si són pacients d’àmbit hospitalari (terciarisme) o primari (comunitari) o mixt (pacients 

aguts o crònics) 

 Quants pacients anem a atendre? 

o Nombre de pacients que tenim que atendre. 

 Quines característiques socioculturals tenen els pacients que anem atendre?  

o Son usuaris (assistència publica), clients (privada),mutual, etc... 

o Característiques socioculturals. 

 Quina patologia o patologies anem a tractar? 

o Quina o quines patologies anem a tractar. 

Eficàcia. 

 Capacitat de donar un servei. 

o Personal que tenim per atendre. 

o Estructura del nostre servei 

o Especialització i competències dels professionals que atendran als pacients. 

Especialització en les diferents àrees o disciplines. Nivells de desenvolupament i 

competències. 

 Capacitat d’arribar a metes establertes. 

o Protocols establers per diferents patologies a tractar. (evidencia clínica) 

o Historia clínica i enregistrament de dades del malalt. 

o Establiment de indicadors, metes. 

o  Estandardització de resultats per posterior anàlisi per poder avaluar la nostre eficàcia 

en els tractaments aplicats. 

 
Eficiència. 

 Consisteix en obtenir metes, que son objectius quantificats, a obtenir en un temps determinats, 

assignats a un responsable d’aconseguir-ho amb el menor cost possible 

 
 
 
 
 
 
 
 
Càlcul de costos d’un fisioterapeuta 

Sou brut anual 30. 000€   H. anuals segons conveni  1700 H 

Seguridad social 9.000€   Absentisme 8%                                           ─136 H 

Cost anual 39000€   Hores reals                                          1564 H 

 =  = 25,32 € Cost Hora de Fisioteràpia    

 
Equitat. 

E (eficiència) =   

 

PN(nombre de treballadors necessaris) =  

 
GP (cost personal)= PN ₓ nomina  
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 Es compleix quant a una mateixa necessitat s’ofereix un similar recurs. La condició fonamental 

es l’accessibilitat al servei. Es millora l’equitat quant s’apliquen protocols d’adequació. Per 

exemple reduir els temps de la llista d’espera.   

 
Qualitat. 

 La qualitat assistencial es defineix com la satisfacció de les necessitats i aspiracions dels 

pacients, tan reals com percebudes, amb el menor consum de recursos (tan humans com 

materials). Te dos components: 

o Científic: Consisteix en diagnosticar correctament i  aplicar la teràpia convenient.  ( 

nivell de tècnic dels professionals) 

o Aparent: Es concreta en la sensació que te el pacient de ser tractat amb interès, 

deferència i educació.  

 La bona qualitat assistencial es aquella que en l’acte assistencial es desenvolupa segons els més 

precisos i actualitzats coneixements científics, la seva correcta aplicació practica i exquisit 

tracte personal. 

 Per garantir la qualitat es necessari disposar dels professionals suficients, amb els coneixements 

adequats i actualitzats permanentment (formació continuada) i que s’apliqui correctament als 

pacients. 

 Realitzar enquestes d’opinió, atendre les surgències i reclamacions i difondre-les entre els que 

estan afectats, es tasca fonamental d’una bona direcció. 

 Fer el correcte correctament. 

Seguretat.  

 Seguretat del pacient: vetllar i garantir la seguretat del pacient en tot moment del tractament. 

 Seguretat dels treballadors: vetllar i garantir la salut dels treballadors en un entorn segur i 

ergonòmic. 

 
Tractaments a escollir: 
1. Tractament grupal per pacients amb parkinson. 

2. Tractament grupal per pacients amb ICTUS en fase crònica. 

3. Tractament grupal per pacients amb gonartrosi. 

4. Tractament grupal per pacients amb coxartrosi. 

5. Tractament grupal a pacients amb coxalgia. 

6. Tractament  a pacients amb dolor lumbar inespecífic. 

7. Tractament  a pacients amb síndrome facetari cervical.  

8. Tractament post quirúrgic a pacients amb neoplàsia de mama. Programa preventiu per evitar la 

rigidesa d’espatlla. 

9. Tractament grupal per pacients diagnosticats amb fibromiàlgia. 

10. Tractament  a pacients intervinguts d’artroplàstia de maluc. 

11.  Tractament  a pacients intervinguts d’artroplàstia de genoll. 

12.  Tractament a pacients intervinguts de lligament plàstia de genoll. 

13.  Tractament a pacients amb síndrome medial del colze (epitrocleitis). 

14.  Tractament a pacients amb síndrome lateral del colze (epicondilitis). 

15.  Tractament preventiu a pacients amb debilitat de sol pelvià. 

16.  Tractament a pacients amb dolor de l’articulació temporo- mandibular. 

17.  Tractament a pacients amb paràlisi facial. 

18.  Tractament a pacients amputat d’EEII. (fase protèsica) 

19.  Tractament a pacients amputats d’EEII. (fase pre protèsica) 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura PRACTICUM - VI 
Codi 200569 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB 

Curs 4 Semestre 2 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència        CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a SRA. YOLANDA SÁNCHEZ 

e-mail yolanda.sanchez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
 

Nom professor/a SRA. MELANIA MASÓ 

e-mail melania.maso@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. DIANA MUÑOZ 

e-mail diana.munoz@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 
 

PREREQUISITS 

 
 

 FISIOTERÀPIA BÀSICA DE L’APARELL LOCOMOTOR – I 

 FISIOTERÀPIA BÀSICA DE L’APARELL LOCOMOTOR – II  

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Pràctiques Tutelades. 
 

https://mail.eug.es/src/compose.php?send_to=yolanda.sanchez%40eug.es
https://mail.eug.es/src/compose.php?send_to=melania.maso%40eug.es
https://mail.eug.es/src/compose.php?send_to=diana.munoz%40eug.es
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 Aquesta assignatura pretén , mitjançant la realització del Pràcticum  integrar i consolidar tots 
els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en qualsevol especialitat 
clínica,  sota la tutela de fisioterapeutes qualificats.  Es desenvoluparan totes  aquelles 
competències professionals, que capaciten a l’alumne a donar  una atenció de fisioteràpia 
eficaç i especialitzada amb una assistència integral als pacients/usuaris. 

 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència E4. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques encaminades a la realització d’activitats dirigides a la promoció i 
manteniment de la salut. 

Resultats d’aprenentatge E4.1. Dissenyar, ensenyar i aconsellar sobre els diferents medis de 
prevenció de les alteracions funcionals i específicament en relació amb 
la higiene postural, les situacions de pèrdua de mobilitat i les fases 
agudes àlgiques. 

Objectius específics: 
E4.1.1. Recomanar pautes de prevenció aplicades a qualsevol 
especialització. 
E4.1.2. Explicar de manera clara i estructurada les pautes de 
prevenció elaborades aplicades a qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els 
coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics 
concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària. 

Resultats d’aprenentatge E5.5. Resoldre casos clínics, susceptibles de tractament fisioterapèutic 
en qualsevol de les especialitats clíniques. 

Objectius específics: 
E5.5.1. Resoldre un cas clínic de les Estades, aplicat a qualsevol 
especialitat clínica, emetent un informe de seguiment. 

 

Competència E6. Elaborar i complimentar de forma sistemàtica els registres de fisioteràpia. 

Resultats d’aprenentatge E6.3. Registrar de forma adequada i eficaç tots els passos seguits des de 
la recepció del pacient/usuari fins a l’informe d’alta de Fisioteràpia, en 
funció de l’especialitat clínica. 

Objectius específics: 
E6.3.1. Enregistrar correctament les actuacions realitzades i els 
resultats obtinguts aplicats a qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 

Resultats d’aprenentatge E7.12. Portar a terme les procediments adequats de valoració de 
fisioteràpia, amb l’objectiu de determinat el grau d’afectació i la seva 
possible repercussió funcional, en els pacients/usuaris que s’assignen a 
l’estudiant en l’estada clínica. 

Objectius específics: 
E7.12.1. Utilitzar amb destresa les eines de valoració específiques 
per la patologia, aplicades a qualsevol especialitat clínica. 
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Competència E8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments 
de validació reconeguts internacionalment. 

Resultats d’aprenentatge E8.9. Establir la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia. 
Objectius específics: 
E8.9.1. Identificar les deficiències les limitacions en l’activitat, les 
restriccions en la participació que pateix el pacient i el factors 
contextuals que condicionen la seva rehabilitació aplicats a 
qualsevol especialitat clínica. 
E8.9.2. Relacionar entre sí les deficiències, les limitacions en 
l’activitat i les restriccions en la participació que pateix el pacient 
aplicades a qualsevol especialitat clínica. 

 

 

Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 
validesa i eficiència. 

Resultats d’aprenentatge E9.17. Establir els criteris generals i específics de l’aplicació del 
tractament. 

Objectius específics: 
E9.17.1. Planificar i proposar els objectius de tractament específics 
per la patologia, aplicades a qualsevol especialitat clínica. 

E9.18. Establir prioritats de tractament en funció dels problemes 
detectats. 

Objectius específics: 
E9.18.1. Classificar els objectius en curt i llarg termini aplicats a 
qualsevol especialitat clínica. 
E9.18.2. Prioritzar els problemes per la seva importància i/o 
urgència, aplicats a qualsevol especialitat clínica. 

E9.19. Establir la periodicitat de la intervenció. 
Objectius específics: 
E9.19.1.  Pautar periòdicament sessions de tractament aplicats a 
qualsevol especialitat clínica.  

 

Competència E10. Executar, dirigir i coordinar el pla d’intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines 
terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l’usuari.  

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
E10.1. Planificar el pla d’intervenció terapèutica. 

 

Competència E11. Avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els 
objectius marcats. 

Resultats d’aprenentatge E11.1. Avaluar els resultats i la seva relació amb els objectius marcats, 
mitjançant casos reals en les diferents especialitat clíniques. 

Objectius específics: 
E11.1.1. Contrastar els resultats amb els objectius marcats aplicats a 
qualsevol especialització. 

 

Competència E12. Elaborar l’informe d’alta de fisioteràpia una vegada coberts els objectius 
proposats. 

Resultats d’aprenentatge E12.2. Elaborar un informe de fisioteràpia que inclogui tota la 
informació necessària per a que aquest sigui un instrument vàlid de 
comunicació per a usuaris i/o professionals. 

Objectius específics: 
E12.2.1. Redactar informes de fisioteràpia amb correcció i claredat  
aplicats a qualsevol especialitat clínica.  
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Competència E13. Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral 
als pacients. 

Resultats d’aprenentatge E13.9. Orientar les activitats i la manera d’actuar en relació amb els 
pacients/usuaris, del personal no sanitari i subaltern. 

Objectius específics: 
E13.9.1. Organitzar i integrar les actuacions i procediments dins de 
l’equip multidisciplinari.  
 

E13.10. Derivar al pacient, quan procedeixi, a un altre professional. 
Objectius específics: 
E13.10.1.Reconèixer els límits de les seves competències i derivar al 
pacient, quan procedeixi, a un altre professional.  

 

Competència E15. Treballar en equips professionals cooperant de forma efectiva amb tot l’equip 
multidisciplinari. 

Resultats d’aprenentatge E15.5. Consensuar, si procedeix, els objectius amb l’equip 
multidisciplinari, per a la integració dels processos i la continuïtat 
assistencial. 

Objectius específics: 
E15.5.1. Cooperar amb la resta de professionals de l’equip 
multidisciplinari. 

 

Competència E17. Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en la 
evidencia científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació 
en fisioteràpia. 

Resultats d’aprenentatge E17.5. Aplicar protocols assistencials de fisioteràpia basada en 
l’evidència. 

Objectius específics: 
E17.5.1. Aplicar protocols assistencials validats i/o consensuats a 
qualsevol especialitat clínica. 

 

Competència E19. Desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials 
on es presti atenció de fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris. 

Resultats d’aprenentatge E19.4. Analitzar i avaluar sistemes de gestió i control dels serveis 
generals de fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E19.4.1. Analitzar i avaluar els sistemes de gestió i control que 
s’apliquen en el centre de pràctiques. 

 

Competència E20. Aplicar els mecanismes de garantía de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, 
segons criteris reconeguts i validats. 

Resultats d’aprenentatge E20.9. Analitzar les mecanismes de garantía de qualitat en els processos 
d’atenció fisioterapèutica dels serveis de fisioteràpia, a on es realitzen 
les estades clíniques, utilitzant les eines de valoració apresses en altres 
matèries. 

Objectius específics: 
E20.9.1. Descriure els processos de control de qualitat que 
s’apliquen en el centre. 
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Competència E22. Portar a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l’atenció integral 
de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la 
continuïtat assistencial. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
E22.1. Integrar les diferents intervencions fisioterapèutiques en un 
context de cooperació multiprofessional.  
E22.2. Garantir la continuïtat de la intervenció assistencial 

 
 
Competències Transversals 

 
Competència T6. Prendre les decisions més adequades davant d’una situació determinada. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T6.1. Prendre decisions encertades, basant-se en dades. 
T6.2. Prendre decisions amb seguretat. 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Diferenciar fets d’opinions, interpretacions i  valoracions en 
les argumentacions de la resta de l’equip. 
T9.2. Aportar elements que permetin la millora de les actuacions 
pròpies i dels companys. 
T9.3. Formular judicis i valoracions pròpies. 

 
Competència T10. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T10.1.Detectar els problemes ètics davant de situacions concretes. 
T10.2. Identificar les voluntats del pacient, respectant els seus 
valors personals i culturals. 
T10.3. Respectar la intimitat i el secret professional. 

 
Competència T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T11.1. Prendre iniciatives davant les situacions que es presenten en 
el dia a dia, funcionar sense supervisió constant. 
T11.2. Proposar idees i projectes nous per a evolucionar 
constantment. 
T11.3. Actuar amb decisió davant de situacions que requereixen 
certa fermesa per la dificultat que comporten. 

 
 
 
Competències Generals 
 

Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències  “T9. 
Raonar amb sentit crític” i “T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor”. 
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CONTINGUTS 

 
 

 Mitjançant la realització del Pràcticum VI es pretén integrar i consolidar tots els coneixements, 
habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en qualsevol especialitat clínica,  sota la tutela 
de fisioterapeutes qualificats.  Es desenvoluparan totes  aquelles competències professionals, 
que capaciten a l’alumne a donar  una atenció de fisioteràpia eficaç i especialitzada amb una 
assistència integral als pacients/usuaris. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
TREBALL ASSISTENCIAL 

 L’alumne valorarà als pacients, farà el diagnòstic de fisioteràpia, confeccionarà el pla d’actuació, 
l’aplicarà i valorarà els resultats. 
Hores estimades: 105. 

 
SESSIONS INFORMATIVES 
 

 S’informarà de com realitzar les diferents activitats formatives. 
Hores estimades: 7,5. 

 
REDACCIÓ DE TREBALL 

 Redacció d’una memòria de les estades clíniques. 
Hores estimades: 30. 

 
AUTOAVALUACIÓ 

 Redactar un informe d’autoavaluació. 
Hores estimades: 4,5. 

 
AVALUACIÓ DEL CENTRE I DEL TUTOR 
 

 Complimentar un formulari d’avaluació del centre i del fisioterapeuta tutor. 
Hores estimades: 3. 

 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides Sessions informatives  7,5 

Act. 
supervisades 

Treball assistencial E4, E5, E6.3, E7, E8.9, 
E9.17, E9.18, E9.19, 

E10, E11, E12, E13.9, 
E13.10, E15.5, E17, E19, 
E20.9, E22, T6,T9, T10, 

T11, G2 

105 

Act. 
autònomes 

Redacció d’una 
memòria de les 
estades clíniques 

E4, E15.5, E19, E20.9, 
T10, G2 

30 

Redactar un informe 
d’autoavaluació 

T9 4,5 

Complimentar un 
formulari d’avaluació 
del centre i del 
fisioterapeuta tutor 

T9 3 

HORES TOTALS 150 
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AVALUACIÓ 

 
La comissió del pràcticum valorarà: 

 L’informe presentat pel fisioterapeuta tutor. Amb un pes global del 60%. 

 L’informe d’autoavaluació de l’alumne. Amb un pes global del 1%. 

 La memòria del pràcticum. Amb un pes global del 39%. 
 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascuna de les parts que la integren, amb una nota mínima de 5. 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries. 
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

L’informe presentat pel 
fisioterapeuta tutor 

60% 

E4, E5, E6.3, E7, 
E8.9, E9.17, E9.18, 
E9.19, E10, E11, 
E12, E13.9, E13.10, 
E15.5, E17, E19, 
E20.9, E22, T6, T9, 
T10, T11, G2 

-- 

L’informe d’autoavaluació de 
l’alumne 

1% 
T9 

-- 

La memòria del pràcticum 
39% 

E4, E15.5, E19, 
E20.9, T10, G2 

-- 

HORES TOTALS 0 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

EscalesFisioterapia.pdf Escales de valoració i 
qüestionaris més 
emprats a Fisioteràpia 

Intranet de l’assignatura  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

L’INFORME PRESENTAT PEL FISIOTERAPEUTA TUTOR (60%) 
 

 
L’informe es troba a l’annex-II. 
 
Per a la seva valoració es fa la mitjana ponderada de les puntuacions assignades a tots els objectius 
d’aprenentatge. Si el grau d’acompliment d’algun dels aspectes que es valoren al final del document, 
en relació a la normativa de pràctiques externes, és negatiu, es valora: 
 

Concepte puntuació 

Aspecte físic i higiene -0,5 

Conducta i actitud -0,5 

Puntualitat -0,5 

Assistència suspès 

Confidencialitat de la història clínica suspès 
 

 
 

L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE (1%) 
 

 
L’informe es troba a l’annex-III. 
 
Per a la seva valoració es fa la mitjana ponderada de les puntuacions assignades a tots els objectius 
d’aprenentatge. Si el grau d’acompliment d’algun dels aspectes que es valoren al final del document, 
en relació a la normativa de pràctiques externes, és negatiu, es valora: 
 

Concepte puntuació 

Aspecte físic i higiene -0,5 

Conducta i actitud -0,5 

Puntualitat -0,5 

Assistència suspès 

Confidencialitat de la història clínica suspès 
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LA MEMÒRIA DEL PRÀCTICUM (39%) 
 

 
El model de memòria es troba al campus virtual. 
 
Si el grau d’acompliment d’alguns dels aspectes que es contemplen a la normativa no consten en el 
document es considerarà no avaluable:  

 Si no fa servir la plantilla. 

 Si no consta el segell del centre. 

 Si no consta la signatura del tutor. 

 
La nota de la memòria es distribueix de la següent manera: 
 
 

CONCEPTE PUNTS 

CRONOGRAMA / DESENVOLUPAMENT DIARI DE LES PRÀCTIQUES 2 

ACTIVITATS ASSIGNADES PEL TUTOR EXTERN 1 

INTEGRACIÓ EN L’EQUIP DE FISIOTERÀPIA 1 

ACTIVITATS DIRIGIDES A LA PROMOCIÓ I MANTENIMENT DE LA SALUT 1 

CONTROL DE QUALITAT 1 

ACCIONS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 1 

INVESTIGACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 1 

OPINIÓ PERSONAL 2 
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ANNEX-II L’INFORME PRESENTAT  PEL FISIOTERAPEUTA TUTOR  
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ANNEX – III L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura TREBALL DE FI DE GRAU 
Codi 200570 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 12 Tipus assignatura  OB 

Curs 4 Semestre Anual 

Horari A disposició de l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 

Llengua de docència CATALÀ 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a DR. JOSEP SÁNCHEZ ALDEGUER 

e-mail josep.sanchez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a DR. JORDI ESQUIROL CAUSSA 

e-mail jordi.esquirol@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 Haver superat dos terços del total de crèdits del pla d’estudis (160 ECTS). 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Treball de fi de Grau 

 

 La realització d’un treball científic de fi de Grau és una part fonamental de tota titulació en 
ciències de la salut, donat que el coneixement científic i el seu  avanç forma part fonamental 
de l’exercici de tota professió sanitària. 

 El programa consta de temes teòrics i pràctics individuals o en grups per aplicar els 
coneixements adquirits i de la realització d’un treball – estudi científic a presentar al final 
del període previst. 

 Aquesta assignatura pretén introduir a l’alumne en el coneixement dels aspectes bàsics per 
a realitzar treballs d’investigació: 

- Conèixer l’estructura dels plans d’actuació clínica. 
- Realitzar una revisió bibliogràfica exhaustiva, un pla clínic d’actuació  i presentar 

els resultats de manera escrita i oral. 
- Aprendre a redactar cerques bibliogràfiques avançades, definir objectius clínics 

diagnòstics i terapèutics. 
- Aprendre els processos d’individualització dels plans d’actuació terapèutica, 

segons les circumstàncies clíniques, els valors i els objectius personals de la 
persona atesa. 

 
 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Competències Específiques 

 

Competència E17. Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en la 
evidencia científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació 
en fisioteràpia. 

Resultats d’aprenentatge E17.7. Establir línies d’investigació en l’àmbit de les competències de la 
professió. 

Objectius específics: 
E17.7.1. Definir els objectius del treball de recerca. 

 
E17.8. Analitzar els mètodes, protocols i tractaments de l’atenció en 
fisioteràpia i vetllar perquè aquests s’adeqüin a l’evolució del saber 
científic. 

Objectius específics: 
E17.8.1. Utilitzar els mètodes de la Fisioteràpia Basada en 
l’Evidència per a l’elaboració del marc teòric del treball de recerca. 
E17.8.2. Utilitzar els mètodes de la Fisioteràpia Basada en 
l’Evidència per a l’elaboració de les hipòtesis o objectius del treball 
de recerca. 
E17.8.3. Utilitzar els mètodes de la Fisioteràpia Basada en 
l’Evidència per a l’elaboració del protocol del treball de recerca i les 
pautes de tractament proposades. 
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Competència E18. Mantenir actualitzats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds de les 
competències professionals. 

Resultats d’aprenentatge E18.2. Demostrar estar al dia en els medis i tècniques pròpies de la 
fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E18.2.1. Interpretar els resultats de la cerca bibliogràfica mitjançant 
la lectura crítica dels treballs. 

 
E18.4. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom de tal manera 
que es procuri un procés d’aprenentatge i millora constant. 

Objectius específics: 
E18.4.1. Comprendre la necessitat de l’actualització constant dels 
coneixements científics de cada professional per a l’increment de la 
destresa professional individual. 

 

Competència E21. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com per escrit, amb 
tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals. 

Resultats d’aprenentatge E21.6. Presentar públicament un treball d’investigació davant d’un 
públic especialitzat. 

Objectius específics: 
E21.6.1. Exposar els resultats de la recerca de manera oral i escrita. 

 
E21.7. Elaborar el treball segons una metodologia científica. 

Objectius específics: 
E21.7.1. Planificar els passos del protocol d’actuació clínica per a la 
realització del treball final, seguint la metodologia científica. 

 
Competències Transversals 

 
Competència T2. Organitzar i planificar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T2.1. Organitzar i planificar les fases per a l’elaboració d’un protocol 
d’actuació clínica. 

 
Competència T3. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant 

de forma oral com per escrit. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T3.1. Exposar els resultats de la recerca de manera escrita i oral 
davant el tribunal avaluador. 

 
Competència T4. Gestionar sistemes d’informació. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T4.1. Utilitzar els recursos informàtics per a realitzar cerques de 
bibliografia científica en els fòrums adients. 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Interpretar la idoneïtat dels resultats de la cerca bibliogràfica 
segons la lectura crítica dels estudis científics. 
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Competència T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T11.1. Concebre uns objectius de recerca en temes innovadors o 
poc coneguts de la fisioteràpia. 

 
 

Competència T13. Tenir una actitud d’aprenentatge estratègic i flexible. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T13.1. Comprendre l’evolució del pensament i dels coneixements 
científics com a base per a la necessitat d’actualització en ciències 
de la salut, comprenent que el coneixement i els mètodes del seu 
assoliment són canviants en el temps. 

 
 
Competències Generals 
 

Competència G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber-los comunicar de 
manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G1.1. Analitzar de manera crítica la literatura científica. 
G1.2. Analitzar de manera crítica els resultats de la pròpia recerca. 
G1.3. Elaborar l’abstract o resum del treball final en llengua 
anglesa. 

 
Competència G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

Resultats d’aprenentatge Aquesta competència es considera desenvolupada en aquesta 
assignatura mitjançant el treball que es fa de les competències “T2. 
Organitzar i planificar”, “T3. Expressar-se de forma fluïda, coherent i 
adequada a les normes establertes, tant de forma oral com per escrit“, 
“T4. Gestionar sistemes d’informació“, “T9. Raonar amb sentit crític“, 
“T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor“ i “T13. Tenir una actitud 
d’aprenentatge estratègic i flexible“. 

 
 

Competència G3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G3.1. Acceptar i respectar la diversitat d’opinions i idees 
contrastades en el coneixement científic. 

 
 

Competència G4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l’activitat 
professional. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G4.1. Concebre uns objectius de recerca en temes innovadors o poc 
coneguts de la fisioteràpia. 
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CONTINGUTS 

 
Mòdul I: 

La ciència, un concepte. Variabilitat en la pràctica clínica. Fisioteràpia basada en l’evidència. 
Estructura del treball de recerca. El mètode científic experimental. Validesa de la investigació. 
Avaluació de les proves diagnòstiques. Inferència causal. 

Mòdul II: 
Marc teòric i fitxes de contingut. Bases de dades bibliogràfiques. La pràctica de les cerques 
bibliogràfiques. Lectura crítica de la literatura científica. 

Mòdul III: 
Guies de pràctica clínica i manuals d’actuació. Els protocols d’actuació clínica. Treballar per 
protocols. El treball en equip. 

Mòdul IV: 
Elaboració de conclusions. La presentació escrita dels resultats. La presentació oral dels 
resultats.  

Presentació i defensa davant d’un tribunal d’un projecte de fi de grau, consistent en un exercici 
d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

 Tutories en grup amb suport de les TIC, on es proporcionaran les bases teòriques sobre les 
quals es fonamenten els continguts teòrics de l’assignatura. 

 Tutories per a el seguiment del treball: Presentació del protocol per al seu examen i revisió 
individualitzada. 

 Seminaris amb suport gràfic i informàtic sobre l’elaboració de treballs científics i la 
presentació de resultats. 

 Presentació individual del treball davant d’un tribunal. 
 
Hores estimades: 74,25. 

 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Selecció del tema i recopilació preliminar d’informació per a la determinació del problema o 
objecte d’estudi 

 Realització d’una cerca bibliogràfica sistematitzada o organitzada 

 Disseny del pla d’actuació 

 Elaboració i implementació del pla d’actuació. 

 Determinació dels resultats i les principals conclusions. 
 
Hores estimades: 225. 

 

 
 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. 
supervisades 

Tutories en grup T2, T3, T4, G2 20 

Seminaris T2, T3, T4, G2 20 

Tutories per el 
seguiment del treball 

T2, T3, T4, T9, T11, T13, 
G2 20 

Presentació individual 
del treball 

E21.6, T3 14,25 

Act. 
Autònomes 

Elaboració del 
treball/projecte 

E17.7, E17.8, E18.2, 
E18.4, E21.7, T2, T3, T4, 
T9, T11, T13, G1, G2, G3, 
G4 

225 

HORES TOTALS 299,25 
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AVALUACIÓ 

 
Una comissió serà l’encarregada d’atorgar la nota del treball de fi de grau.  
Els membres de la comissió valoraran: 

 El contingut científic del TFG, amb un pes global del 60% ponderat entre el tutor de 
fisioteràpia, el tutor metodològic i el tribunal de la presentació oral 

 La valoració individual de l’alumne, amb un pes global del 40% ponderat entre el tutor de 
fisioteràpia, el tutor metodològic i el tribunal de la presentació oral 

 

L’avaluació es realitzarà mitjançant les rúbriques incloses al Format 5 que es poden veure a l’annex-1.   
El procediment de càlcul s’especifica a l’annex-2. 
 

Per aprovar l’assignatura serà necessari: 

 Superar cadascuna de les parts de l’avaluació, amb una nota mínima de 5. 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 
 
Procediment de revisió de les qualificacions: consultar la Normativa d’Avaluació del Centre (Capítol 10 i 
Annex-I) 
 
Es considerarà com alumne “no avaluable” aquell que no es presenti a les proves d’avaluació 
programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries (les tutories amb 
el tutor de fisioteràpia, els lliurables de metodologia, l’entrega del TFG en la data prevista i la defensa 
oral del TFG). 
 

 
 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

Percentatge 
parcial 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Avaluació individual 40    

Tutoria 1 (tutor + Metod.) 25 T2, T11, G1 --- 

Tutoria 2 (tutor + Metod.) 25 E21.6, T3, G2 --- 

Tutoria 3 (tutor + Metod.) 25 T3, G2, G3, G4 --- 

Presentació i respostes a 
la defensa oral 

25 T3 0.5 

Avaluació del Treball 60    

La investigació 40  
E21.7, E17, E18, T2, 
T4, T13, G2 

--- 

Les aportacions noves 20 
E17, E18, T11, G2, 
G3, G4 

--- 

Les conclusions 20 
E17, E18, T3, T9, G1, 
G2, G3 

--- 

La qualitat didàctica i 
l’aportació iconogràfica  

20 E21.6, T3, G2, G1, G3 0,25 

HORES TOTALS 0,75 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Esquirol Caussa J, Herrero Vila 
E, Sánchez Aldeguer J 

2012 Metodologia i Estadística per a 
professionals de la salut. I. 
Conceptes bàsics de 
metodologia científica. 

 Bellaterra Servei de 
Publicacions UAB 

Esquirol Caussa J, Herrero Vila 
E, Sánchez Aldeguer J 

2012 Metodologia i Estadística per a 
professionals de la salut. II. 
Bases de l'estadística i del 
disseny d'estudis científics 

 Bellaterra Servei de 
Publicacions UAB 

Esquirol Caussa J, Herrero Vila 
E, Sánchez Aldeguer J 

2012 Metodologia i Estadística per a 
professionals de la salut. III. 
L'anàlisi estadística 

 Bellaterra Servei de 
Publicacions UAB 

Sánchez Aldeguer J, Frutos 
Martínez, F. 

2000 Aspectos generales de la 
investigación para médicos de 
residencias. En Reuss Jm. 
Medicina Geriátrica en 
residencias 
 

 Madrid Edimsa 

Desantes-Guanter JM,  López  
Yepes J. 

1996 Teoría y técnica de la 
investigación científica 

 Madrid Síntesis 

Rebagliato M,  Ruiz I, Arranz 
M. 

1996 Metodología de la 
investigación en epidemiología 

 Barcelona Díaz de Santos 

Álvarez Cáceres R. 1995 El método científico en las 
ciencias de la salud 

 Madrid Díaz de Santos 

Carreras Panchón A. 1994 Guía práctica para la 
elaboración de un trabajo 
científico 

 Bilbao Publicaciones y 
Documentación Cita 
DL 

Hulley SB,  Cummings S. 1993 Diseño de la investigación 
clínica 

 Barcelona Doyma 

Brezinski C. 1991 El oficio de investigador  México siglo XXI 

 
 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Cabezali Sánchez JM, 
Sánchez Aldeguer J. 

El cuestionario: bases 
metodológicas y su 
utilización en 
Fisioterapia, para 
lograr una mayor 
calidad asistencial 

Fisioterapia 19(2) 1997 97-103  

REVISTES QUE ES PODEN TROBAR A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA 

  Archivos de 
Bronconeumología 

    

  British Journal of 
Sports Medicine  

    

  Fisioterapia     

  Geriatrika     

  Gerokomos     

  Kinésithérapie 
Scientifique 

    

  Journal of Hand 
Therapy 

    

  Noticiari de 
Fisioteràpia 

    

  Physical Therapy     

  Revista de Patología     
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Respiratoria 

  Revista Española de 
Geriatría y 
Gerontología 

    

  The British Journal of 
Hand Therapy 

    

 
 
 
 
 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Australian Journal of 
Physiotherapy (sumaris) 

 http://physiotherapy.asn.au/index.php/quality-
practice/ajp/about-ajp 

 

Journal of the Canadian 
Chiropractic Association  
 

 http://www.jcca-online.org/  

Journal of the Japanese 
Physical therapy 
Association 

 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjpta/_vols/-
char/en 

 

New Zealand Journal of 
Physiotherapy 

 http://nzsp.org.nz/index02/Publications/Journals.htm  

Physical Therapy (articles 
de més de 2 mesos) 

 http://www.ptjournal.org/  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Laporte JR. 1993 Principios básicos de 
investigación clínica 

 Madrid Zéneca 

Departamento de Medicina y 
Psiquiatría (Universidad de 
Alicante) 

1995 Tratado de epidemiología 
clínica 

 Madrid Du Phont Pharma 

Ahlbom A, Norell S. 1992 Fundamentos de 
epidemiología 

3ª ed Madrid Siglo Veintiuno 

Matthews DE, Farewell VT. 1990 Estadística médica. Aplicación 
e interpretación. 

2ª ed Barcelona Salvat 

López Yepes J. 1995 La aventura de la investigación 
científica. 

 Madrid Síntesis 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

Aquesta informació estarà disponible per a l’estudiant matriculat d’aquesta assignatura a través del campus virtual 
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ANNEX - 1 FORMAT 5  
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ANNEX - 2 PROCEDIMENT DE CÀLCUL DE LA NOTA FINAL DEL TFG  
 

 
 


