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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura FISIOLOGIA III 
Codi 200546 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  FB. 

Curs 2 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. PERE MESTRE ROCA 

e-mail eug.fsn@gmail.com 

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. GEMMA TRIBÓ ALCOBÉ  

e-mail gema.tribo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 ANATOMIA - II 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Matèria:  Fisiologia  

 1.  Aquesta assignatura pretén assentar les bases funcionals del sistema nerviós humà, definir les 
bases de la farmacologia, i de la terapèutica. 

 2.  El coneixement de la neurofisiologia i dels canvis fisiològics i fisiopatològics del cos humà és un 
element fonamental en el perfil de la titulació, doncs permet abordar des d'una base sòlida les 
àrees pròpiament clíniques 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 E1.7. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir 
com a conseqüència del procés de lesió i/o malaltia en els diferents 
aparells i sistemes. 

Objectius específics: 
E1.7.1. Enumerar els principals factors que caracteritzen la 
fisiopatologia de les entitats clíniques estudiades. 
E1.7.2. Explicar els processos i definir els conceptes fisiopatològics 
expressats en els continguts de l'assignatura. 
E1.7.3. Integrar els coneixements fisiopatològics en les històries 
clíniques més representatives. 
E1.7.4. Aplicar els conceptes fisiopatològics en la pràctica mèdica 
basada en l'evidència científica. 
E1.7.5. Definir les bases de la farmacologia i de la terapèutica  
utilitzant la terminologia especifica de l'assignatura. 
E1.7.6. Descriure la farmacocinètica i la farmacodinàmia així com els 
mecanismes d’acció farmacològica. 
E1.7.7. Explicar les indicacions i usos dels fàrmacs mes emprats i 
com poden influir en el resultat del tractament fisioterapèutic. 
E1.7.8. Identificar les reaccions adverses i interaccions 
farmacològiques mes rellevants. 
E1.7.9. Explicar les diferents vies d’administració i com influeixen en 
l’efecte terapèutic. 
E1.7.10. Integrar mesures higienico-dietètiques i tractaments no 
farmacològics (plantes medicinals, complements alimenticis, ...) 
amb evidencia científica per millorar el tractament.  
E1.7.11. Reconèixer els aspectes legals envers la indicació de 
fàrmacs. 
E1.7.12. Desenvolupar habilitats bàsiques de recerca d’informació 
de medicaments. 
 
 

E1.9. Explicar el funcionament del cos humà en estat de salut i així tenir 
una base sòlida per entendre els processos que indueixen a la malaltia. 

Objectius específics: 
E1.9.1. Descriure les característiques funcionals bàsiques del 
sistema nerviós humà en estat de salut, i deduir-ne les possibles 
alteracions i les seves conseqüències. 
E1.9.2. Explicar els mecanismes neurofisiològics específics que 
poden donar resposta al com i al per què dels processos  estudiants. 
E1.9.3. Integrar els coneixements teòrics adquirits en algunes de les 
exploracions clíniques més representatives. 
E1.9.4. Aplicar els conceptes neurofisiològics en la pràctica mèdica 
basada en l'evidència científica. 
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Competències Transversals 
 

Competència T5. Resoldre problemes 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 

T5.1. Buscar, seleccionar i gestionar informació davant casos clínics 
on intervenen fàrmacs. 
T5.2. Plantejar actuacions possibles en quant a necessitat, 
efectivitat i seguretat de fàrmacs raonant la solució de manera 
analítica i crítica. 
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CONTINGUTS 

 
 
NEUROFISIOLOGIA 
 
1. Estructura funcional del sistema nerviós 

1.1. El sistema nerviós com a mitjà d'integració de l'organisme 
1.2. Principals divisions del sistema nerviós 
1.3. Organització del sistema nerviós central 
1.4. Sistematització del sistema nerviós central a partir de la seva histologia bàsica 
1.5. Les neurones com a unitats funcionals del sistema nerviós 
1.6. Principals components i divisions del sistema nerviós perifèric 

2. Activitat elèctrica de la neurona 
2.1. Potencial de membrana 
2.2. Potencial d'acció 
2.3.  Potencial de repòs 
2.4. Despolarització i hiperpolarització 
2.5. Llindar 
2.6. Període refractari 
2.7. Propagació dels potencials d'acció 

3. Transmissió sinàptica 
3.1. Definició i concepte 
3.2. Sinapsis químiques 

3.2.1. Dinàmica de la neurotransmissió 
3.2.2. Potencials postsinàptics 
3.2.3. Integració sinàptica 

3.3. Sinapsis elèctriques 
3.3.1. Transmissió del senyal elèctric 
3.3.2. Sincronia 

4. Transmissió neuromuscular 
4.1. Transmissió neuromuscular en el múscul esquelètic 

4.1.1. Unitat motora 
4.1.2. Unió neuromuscular 
4.1.3. Dinàmica de la transmissió neuromuscular 
4.1.4. Potencial de placa motora i potencial d'acció muscular 

4.2. Transmissió neuromuscular en els músculs llis i cardíac 
4.2.1. Diferències respecte a la transmissió neuromuscular en el múscul esquelètic 
4.2.2. Potencials d'unió excitadors i potencials d'unió inhibidors 

5. Circuits neuronals i activitat reflexa 
5.1. Arc reflex 
5.2. Reflexos somàtics 
5.3. Reflexos viscerals 
5.4. Temps de reacció 
5.5. Estímul específic 
5.6. Irradiació 
5.7. Sumació 
5.8. Inhibició 
5.9. Facilitació 
5.10. Oclusió 
5.11. Fatiga de la transmissió sinàptica 

6. Processament de la informació sensorial 
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6.1. Sistema sensorial 
6.2. Informació sensorial 
6.3. Fisiologia sensorial 
6.4. Transducció 

6.4.1. Especialització dels receptors sensorials 
6.4.2.  Potencial generador 
6.4.3. Diferències entre potencial generador i potencial d'acció 
6.4.4. Adaptació 

6.5. Codificació de la informació sensorial 
6.5.1. Expressió de la modalitat de l'estímul 
6.5.2. Expressió de la magnitud de l'estímul 
6.5.3. Expressió de la localització de l'estímul 

6.6. Elaboració de la informació sensorial 
6.6.1. Àrees d'associació i àrees sensorials primàries 
6.6.2. Factors que poden modificar la percepció 

6.7. Els sentits 
7. Sensibilitat somàtica 

7.1. Sentits somàtics i imatge corporal 
7.2. Sentits tàctils 

7.2.1. Receptors especialitzats 
7.2.2. Receptors no especialitzats 
7.2.3. Estímuls tàctils complexos 

7.3. Propiorecepció 
7.3.1. Receptors articulars 
7.3.2. Receptors tendinosos 
7.3.3. Receptors musculars 
7.3.4. Receptors cutanis 

7.4. Sentit de la temperatura 
7.4.1. Receptors de calor 
7.4.2. Receptors de fred 

7.5. Sentit del dolor 
7.5.1. Experiència sensorial i component reactiu 
7.5.2. Nociceptors 
7.5.3. Dolor somàtic i dolor visceral 

7.6. Dermatoma 
8. Control de la postura i del moviment 

8.1. Sistemes de control sobre la longitud del múscul 
8.1.1. Fusos musculars 
8.1.2. Motoneurones gamma 

8.2. Sistemes de control sobre la tensió del múscul 
9. Sentit de l'equilibri 

9.1. Orella interna: l'òrgan vestibular 
9.1.1. Receptors vestibulars 
9.1.2. Transducció en les cèl·lules ciliades i potencials d'acció en les neurones aferents 

9.2. Resposta a l'acceleració produïda per la gravetat 
9.3. Resposta a l'acceleració lineal del cap 
9.4. Resposta a l'acceleració angular del cap 
9.5. Manteniment de l'equilibri 
9.6. Vies i centres vestibulars 
9.7. Reflexos vestibulars 

10. Visió 
10.1. Estructura general de l'ull 
10.2. Sistema diòptric ocular 
10.3. Fotoreceptors 
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10.4. Fototransducció 
10.5. Visió dels colors 
10.6. Camp visual 
10.7. Vies òptiques 
10.8. Moviments oculars 

11. Audició 
11.1. Naturalesa física de l'estímul sonor 
11.2. Orella externa 
11.3. Orella mitjana 
11.4. Orella interna: la còclea 

11.4.1. Membrana basilar 
11.4.2. Receptors auditius de l'òrgan de Corti 
11.4.3. Transducció 
11.4.4. Intensitat i freqüència sonora 

11.5. Vies auditives 
12. Gust i olfacte 

12.1. Receptors gustatius 
12.2. Transducció dels estímuls gustatius 
12.3. Sensacions gustatives bàsiques 
12.4. Respostes a les substàncies gustatives 
12.5. Receptors olfactoris 
12.6. Transducció dels senyals olfactoris 
12.7. Sensacions olfactòries bàsiques 
12.8. Respostes fisiològiques a les substàncies odoríferes 

 
 

CLASSES PRÀCTIQUES DE NEUROFISIOLOGIA 

Activitat reflexa 
Després d'assimilar les bases funcionals dels circuits neuronals monosinàptics i polisinàptics, així com 
les seves característiques diferencials, l'alumne podrà integrar aquests coneixements en l'exploració 
física de l'activitat reflexa, observant els efectes dels processos prèviament estudiats en un context 
teòric. Es posaran en pràctica maniobres per a induir variacions fisiològiques en la resposta d'alguns 
reflexos de fàcil exploració, i tot seguit l'alumne haurà d'explicar el correlat neurofisiològic dels 
resultats obtinguts. Així mateix, s'interrogarà sobre el resultat previsible de l'exploració enfront d'una 
determinada patologia. Aquesta pràctica es realitzarà en dues sessions d’una hora i trenta minuts. 

Activitat reflexa I 
1. Arcs reflexes monosinàptics 
2. Exploració de reflexos miotàtics i reconeixement dels circuits neuronals involucrats 
3. Variacions fisiològiques en les respostes del reflex rotular 
4. Diàleg debat sobre el correlat neurofisiològic dels resultats obtinguts 

Activitat reflexa II 
1. Arcs reflexes polisinàptics 
2. Exploració de reflexos somàtics polisinàptics i reconeixement dels circuits neuronals involucrats 
3. Exploració de reflexos viscerals i reconeixement dels circuits neuronals involucrats 
4. Proposta d'exploració clínica 

 
Fisiologia sensorial: fisiologia de la sensibilitat somestèsica i visceral 
La sensibilitat és la percepció d'estímuls originats en el medi ambient o dins de l'individu. Es classifica 
en sensibilitat exteroceptiva, superficial o cutània, sensibilitat propioceptiva o profunda i, sensibilitat 
visceral o interoceptiva. La sensibilitat superficial i profunda s'anomena sensibilitat somestèsica o 
somàtica. La sensibilitat superficial informa sobre els canvis a l’ambient i percep tacte, pressió, 
temperatura i dolor; la sensibilitat profunda informa sobre els moviments del cos i la seva posició a 
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l’espai i capta dolor més profund i propiocepció (sentit de la posició de les articulacions i músculs). La 
sensibilitat visceral és la sensibilitat que deriva de les vísceres. 
L’objectiu general de la pràctica és capacitar a l'alumne per adquirir les habilitats pràctiques bàsiques 
relacionades amb els coneixements teòrics sobre la fisiologia sensorial. Per a la pràctica sobre la 
valoració de la sensibilitat somestèsica i visceral, en particular, les/els alumnes s’organitzaran en 
parelles i s’avaluaran diversos tests clínics. Per a l’exploració de la sensibilitat somestèsica i visceral es 
requereix d’un cert grau de pràctica per part de l’explorador, així com de la bona col·laboració del 
subjecte explorat. Al final de la pràctica les/els alumnes exposaran les seves conclusions.  
Aquesta pràctica es realitzarà en una sessió d’una hora i trenta minuts. 
 
Fisiologia del control de la postura i de l’equilibri: 
El control postural es defineix com el control de la posició del cos a l’espai. Dos són els seus objectius 
principals d’aquest control: l’estabilitat i l’orientació. L’orientació postural és l’habilitat per a mantenir 
una relació apropiada entre els diferents segments del cos, i entre el cos i l’entorn, per a la realització 
d’una activitat determinada. L’estabilitat postural és l’habilitat per mantenir la posició del cos dintre 
dels límits d’estabilitat.  
Els requisits anatomofisiològics generals per al control postural i de l’equilibri són neurològics, 
sensorials i musculoesquelètics. En particular, els requisits sensorials exigeixen la coordinació dels 
sistemes visual, vestibular i somatosensorial. 
L’objectiu general de la pràctica és capacitar a l'alumne per adquirir les habilitats pràctiques bàsiques 
relacionades amb els coneixements teòrics sobre els requisits sensorials en el control fisiològic de la 
postura i de l’equilibri. A la pràctica s’avaluarà principalment la implicació de la visió en el control de 
l’equilibri: exploració oculomotora bàsica. A més, s’avaluarà l’equilibri a través de la prova de Romberg, 
la prova del recolzament del peu, una prova en què es demana al subjecte explorat que salti primer 
sobre el peu dret i després sobre l’esquerra, i una quarta prova per avaluar l’equilibri per a la 
locomoció. Per a la realització d’aquesta pràctica, les/els alumnes s’organitzaran per grups. Al final de la 
pràctica les/els alumnes exposaran les seves conclusions.  
Aquesta pràctica es realitzarà en una sessió d’una hora i trenta minuts. 
 
 

FARMACOLOGIA, BASES FISIOPATOLÒGIQUES I CANVIS FISIOLÒGICS 

 
1. Introducció a la Farmacologia 

1.1. Terminologia 
1.2. Parts de la farmacologia  
1.3. Tipus de  medicaments 
1.4. Legislació 
1.5. Fitxa de pacient: compliment 

2. Desenvolupament de fàrmacs 
2.1. Desenvolupament preclínic 
2.2. Desenvolupament clínic: Fases I, II, III i IV 

3. Farmacocinètica 
3.1. Sistema LADME  
3.2. Vies d’administració i formes farmacèutiques  
3.3. Mecanismes de transport de fàrmacs  
3.4. Corbes de concentracions plasmàtiques  
3.5. Consideracions en fisioteràpia 

4. Farmacodinàmica 
4.1. Mecanismes d’acció dels fàrmacs  
4.2. Conceptes que defineixen l’acció dels fàrmacs  
4.3. Corba dosi-resposta 
4.4. Marge terapèutic 
4.5. Autoavaluació 
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5. Reaccions adverses a medicaments 
5.1. Toxicitat dels fàrmacs  
5.2. Classificació de les reaccions adverses  
5.3. Relació benefici-risc  
5.4. Farmacovigilància 
5.5. Consideracions en fisioteràpia 

6. Interaccions farmacològiques 
6.1. Tipus d'interaccions  
6.2. Fàrmacs implicats més freqüentment  
6.3. Interaccions farmacològiques d'interès clínic  
6.4.  Consideracions en fisioteràpia 

7. Farmacologia del Sistema Nerviós autònom i perifèric  
7.1. Transmissió colinèrgica. Fàrmacs agonistes i antagonistes 
7.2. Transmissió adrenèrgica. Fàrmacs agonistes i antagonistes 
7.3. Consideracions en fisioteràpia 
7.4. Autoavaluació i cas clínic 

8. Farmacologia del sistema nerviós central 
8.1. Fàrmacs anestèsics locals 
8.2. Fàrmacs ansiolítics i sedants 
8.3. Fàrmacs antidepressius 
8.4. Fàrmacs per al tractament de l’esquizofrènia 
8.5. Fàrmacs antiparkinsonians 
8.6. Fàrmacs antiepilèptics  
8.7. Fàrmacs per al tractament de l’esclerosi múltiple 
8.8. Plantes medicinals i complements indicats en patologies del sistema nerviós 
8.9. Consideracions en fisioteràpia 

9. Farmacologia del dolor 
9.1. El procés inflamatori  
9.2. El dolor i els seus components  
9.3. Classificació terapèutica del dolor segons l’escala de la OMS: 

9.3.1. Analgèsics/Antipirètics 
9.3.2. Analgèsics opioides.  
9.3.3. Antiinflamatoris no esteroïdals.  
9.3.4. Coadjuvants en el tractament del dolor 

9.4. Plantes medicinals, complements alimenticis i homeopatia indicada per al dolor  
9.5. Consideracions en fisioteràpia  
9.6. Autoavaluació i cas clínic 

10. Farmacologia del sistema sanguini 
10.1. Fisiopatologia 
10.2. Farmacologia anticoagulant 
10.3. Fàrmacs antianèmics 
10.4. Consideracions en fisioteràpia 

11. Farmacologia del sistema endocrí  
11.1. Glucocorticoides 
11.2. Insulina i fàrmacs antidiabètics orals 
11.3. Consideracions en fisioteràpia 

12. Farmacologia del os i de les articulacions 
12.1. Fàrmacs per l’osteoporosi 
12.2. Fàrmacs per l’artritis reumàtica 
12.3. Fàrmacs per l’artrosi 
12.4. Consideracions en fisioteràpia 

13. Farmacologia de l’aparell respiratori 
13.1. Broncodilatadors i antiinflamatoris 
13.2. Antitussígens, expectorants i mucolítics 
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13.3. Consideracions en fisioteràpia 
13.4. Sistemes d’administració de fàrmacs per via inhalatòria 

14. Farmacologia cardiovascular 
14.1. Fàrmacs antihipertensius 
14.2. Fàrmacs antiarítmics 
14.3. Fàrmacs hipolipemiants 
14.4. Plantes medicinals 
14.5. Consideracions en fisioteràpia 
14.6. Autoavaluació i cas pràctic 

15. Farmacologia del sistema digestiu 
15.1. Fàrmacs antiulcerosos 
15.2. Fàrmacs antiemètics 
15.3. Fàrmacs laxants 
15.4. Fàrmacs antidiarreics 
15.5. Plantes medicinals, complements alimenticis i homeopatia en patologies digestives 
15.6. Consideracions en fisioteràpia 

16. Fàrmacs i dòping esportiu 
17. Fàrmacs i asèpsia 
18. Principis generals de les malalties infeccioses. Antibiòtics i antivírics 

18.1. Defenses de l’hoste contra malalties infeccioses 
18.2. Importància de la flora microbiana 
18.3. Aproximació terapèutica 

19. Fàrmacs antineoplàsics 
19.1. Causes  i mecanismes de lesions cel·lulars 
19.2. Aproximació terapèutica 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques dels continguts de l'assignatura en forma de classes magistrals amb suport 
gràfic i informàtic, mitjançant una estructura sistematitzada i articulant els diferents conceptes 
introduïts per tal de mantenir la visió de conjunt. 

Hores estimades: 48 

 Exposicions pràctiques per part del professor, amb suport gràfic i informàtic, de les tècniques a 
utilitzar sobre un model, bé de forma directa o mitjançant material audiovisual. Aplicació dels 
conceptes, prèviament adquirits en un context teòric, al camp de l’exploració física i l’avaluació 
funcional.  

Hores estimades: 4,5. 

ACTIVITATS SUPERVISADES 

 Activitat pràctica dels estudiants: sota la supervisió del professor els alumnes practicaran entre 
ells. Diàleg-debat entre els participants a la sessió de pràctiques, centrat en la resolució de 
preguntes-problema o en la aplicació pràctica dels conceptes explicats. Quan sigui adient, full de 
pràctiques subministrat a cada alumne per a seguiment metodològic, anotació de resultats i 
resposta a les preguntes que s’hi formulen. 

Hores estimades: 7,5. 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 Cerca i tractament d’informació que completi els coneixements transmesos pel professor. 
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:  73. 

 

 
 
 
 
 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E1.7, E1.9 48 

Exposicions pràctiques E1.9 4,5 

Act. 
supervisades 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E1.9, T5 7,5 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació 

E1.7, E1.9 15 

Treball autònom E1.7, E1.9 73 

HORES TOTALS 148 
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AVALUACIÓ 

 
 Els coneixements adquirits en cadascun dels blocs de que consta l’assignatura s'avaluaran 

mitjançant proves escrites. Amb un pes global  del  70 %. 

 Les classes pràctiques tindran un pes global del 30% de la nota final.  

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

Per 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 08/01/2018 al 22/01/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 24/01/2018 al 02/02/2018. 
 
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% E1.7, E1.9 2 

Proves practiques 30% E1.9, T5 --- 

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

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Pocock, Gillian 
Richards, Christopher D. 

2005 FISIOLOGÍA HUMANA:  
La base de la medicina 

2a 
 

Barcelona Masson 

Florez J, Armijo JA, Mediavilla 2014 Farmacología Humana 6a Barcelona Elsevier Masson 

Duran M, Mestres C, Nogués 
MR 

2017 Fundamentos de Farmacología 
para Fisioterapeutas 

 Madrid Panamericana 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Argente, Horacio A. 
Álvarez, Marcelo E. 

2004 SEMIOLOGÍA MÉDICA: 
fisiopatología, semiotecnia y 
propedéutica: enseñanza 
basada en el paciente 

1ª 
 

Madrid Médica 
Panamericana 

Ganong, William F. 2006 FISIOLOGÍA MÉDICA 20ª  
 

México Manual Moderno 

Guyton, Arthur C. 
Hall, John E 

2007 TRATADO DE FISIOLOGÍA 
MÉDICA 

11ª  
 

Madrid Elsevier 

McPhee, Stephen  J.  
Ganong, William F.  

2007 FISIOPATOLOGÍA MÉDICA:  
Una introducción a la medicina 
clínica 

5ª   
 

México  Manual Moderno 

Porth, Carol Mattson 2006 FISIOPATOLOGÍA: 
salud-enfermedad un enfoque 
conceptual 

7ª  
 

Madrid Médica 
Panamericana 

Purves, Dale 
Augustine, George J. 
Fitzpatrick, David 
Hall, William C. 

2006 NEUROCIENCIA 3ª  
 

Madrid Panamericana  

Silbernagl, Stefan 
Despopoulos, Agamenon 

2008 FISIOLOGÍA : TEXTO Y ATLAS 7ª  
 

Madrid Panamericana  

Rang HP, Dale M.  
 

 2016 Farmacología humana   7ª Barcelona Elsevier  

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

 Agencia Española del 
medicamento (AGEMED) 

https://www.aemps.gob.es/ 
 

 

 Fichas técnicas de 
medicamentos 

www.aemps.gob.es/cima/  

 Col·legi de farmacèutics de 
Barcelona (COFB) 

http://www.farmaceuticonline.com/  

 European Medicines Agency 
(EMA) 

https://europa.eu/european-
union/about-eu/agencies/ema_es 

 

 European Food Safety 
Autority (EFSA) 

https://www.efsa.europa.eu/  

 U.S. food and Drug 
Administration (FDA) 

https://www.fda.gov/ 
 

 

 Canal Salud de la Generalitat 
de Catalunya 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/  

 European Scientific 
Cooperative on Phytoterapy 
(ESCOP) 

http://escop.com/  

 Centro de Investigación sobre http://www.infito.com/  

https://www.aemps.gob.es/
http://www.aemps.gob.es/cima/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_es
https://www.efsa.europa.eu/
https://www.fda.gov/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
http://escop.com/
http://www.infito.com/
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fitoterapia (INFITO) 

 World Health Organization 
(WHO) 

www.who.int/  

 COCHRANE www.cochrane.org/  

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

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

 

http://www.who.int/
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ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 
 

PROVES ESCRITES (70%) 
 

 
Proves teòriques tipus test: 

 

 Neurofisiologia (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. 

 

 Farmacologia (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 (30%) 
 
 

PRÀCTIQUES  SR. PERE MESTRE (50%) 
 
ACTIVITAT 1 PROVA ESCRITA (0%) 
 
Descripció/detall de la prova 
Es formularan cinc preguntes molt bàsiques, relacionades directament o indirecta amb les dues classes 
pràctiques realitzades. L'alumne podrà fer les consultes bibliogràfiques que consideri pertinents per a 
assegurar les respostes correctes, i haurà d'entregar-les en un termini mai superior a la data de 
l'examen escrit de la teoria. 
 
Criteris de puntuació: 
Atès que s'atorga a l'alumne la llibertat de consultar, totes les respostes hauran de ser correctes, 
necessàriament i inexcusable. En cas contrari puntuarien negativament sobre la nota de les classes 
pràctiques, obtinguda mitjançant avaluació de la segona prova que tot seguit es descriu. 
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ACTIVITAT 2 PROVA ESCRITA (100%) 
 
Descripció/detall de la prova 
Cada alumne haurà d'elaborar un informe escrit sobre qualsevol de les dues classes pràctiques 
realitzades.  
 
Ambdues classes tracten sobre activitat reflexa i tenen una estructura similar: 1) Exploració clínica, 
practicant, si s'escau, maniobres per a variar fisiològicament el resultat de l'exploració, i 
reconeixement, en un i altre cas, dels circuits neuronals involucrats, 2) diàleg-debat entre els diferents 
grups d'alumnes, sobre alguna qüestió o problema que se'ls plantejarà, sempre referit al correlat 
neurofisiològic de l'exploració i/o maniobres que hauran practicat. 
 
Criteris de puntuació: 
 
Es valorarà: 
1) L'enfocament objectiu i, particularment en l'exposició del diàleg-debat, el rigor, el detall i el sentit 
crític, posant de relleu els encerts i errors en els raonaments realitzats i les conclusions obtingudes en 
cada grup. (4 punts) 
2) L'estructura adequada, relacionant correctament les parts i donant una idea de conjunt. (3 punts) 
3) La semàntica inequívoca i l'absència de faltes d'ortografia. (3 punts) 
 
Així mateix, atès que l'assignatura Neurofisiologia és fonamentalment teòrica i que, en aquest sentit, la 
pràctica ha de ser continuació i reforç de la teoria, el grau de coneixement teòric palesat per l'alumne 
es constituirà en element referencial i de base per a l'avaluació. 

 

 
 

PRÀCTIQUES  DR. ISHAR DALMAU (50%) 
 
ACTIVITAT 1 PROVA ESCRITA (100%) 
 
Descripció/detall de la prova 
Es realitzen 2 pràctiques sobre la neurofisiologia sensorial: 1 pràctica sobre la fisiologia de la sensibilitat 
somàtica (superficial i profunda) i visceral, i 1 pràctica sobre la fisiologia del control de l’equilibri i de la 
postura. A la finalització de la pràctica sobre la fisiologia del control de l’equilibri i de la postura, els 
alumnes, per parelles, resoldran, de forma escrita, dues preguntes llargues, 1 per cada pràctica 
 
Criteris de puntuació: 
Es calcula sobre 10 cada pregunta llarga en funció de l’encert de la resposta.  
 
La participació activa i l’actitud durant les pràctiques es tindrà en compte positivament en aquells casos 
en què la nota final corresponent al contingut de l’assignatura sobre la neurofisiologia sensorial sigui 
dubtosa (entre suspens i aprovat, entre aprovat i notable, i entre notable i excel·lent). 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura PATOLOGIA HUMANA - I 
Codi 200547 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  FB. 

Curs 2 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. JORDI HUGUET 

e-mail drhueso@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

 
Nom professor/a SR. JOSÉ MANUEL MARÍN 

e-mail jmmarin165@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MONTSERRAT TRALLERO I GRACIA 

e-mail mo.trallero@hotmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DR. MARIANO YUGUERO 

e-mail mariano.yuguero@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
 

 ANATOMIA – I 

 ANATOMIA – II 

 FISIOLOGIA – I 

 FISIOLOGIA – II 
 

 
 
  
 

mailto:drhueso@gmail.com
mailto:jmmarin165@gmail.com
mailto:mo.trallero@hotmail.com
mailto:mariano.yuguero@eug.es


 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 17 de 133 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Patologia Humana. 
 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases de la valoració i tractament dels processos patològics que 
 afecten a l’home tant des de el punt de vista mèdic , quirúrgic com farmacològic   

 El coneixement de la patologia humana és bàsic dins el perfil de la titulació i de la professió . La 
identificació de les malalties ó  processos patològics permet  iniciar la seva avaluació i posterior 
tractament . La fisioteràpia  forma part de l`'arsenal de tractament d'aquestes condicions patològiques   

 

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 E1.17. Explicar la fisiopatologia de les principals malalties que són susceptibles 
de tractament de fisioteràpia, identificant les manifestacions que apareixen al 
llarg del procés. 

Objectius específics: 
E1.17.1. Definir la Patologia mèdica i explicar el seu paper dins de la 
medicina i 
fisioteràpia. 
E1.17.2. Definir les malalties endocrines i metabòliques. 
E1.17.3. Descriure la fisiopatologia i la clínica del dolor musculoesquelètic. 
E1.17.4. Descriure la fisiopatologia i clínica del Linfoedema. 
E1.17.5. Descriure la fisiopatologia i clínica del Síndrome D’immobilitat. 
E1.17.6. Definir les malalties Cardiorespiratòries. 
E1.17.7. Descriure les malalties hematològiques. 
E1.17.8. Enumerar els principals signes i símptomes que requereixen 
consulta mèdica. 
E1.17.9. Interpretar els principals valors  d’anàlisis clínics 
E1.17.10. Descriure les entitats traumàtiques generals de la pell ,teixits 
connectius i de sosteniment 
E1.17.11. Descriure les diferents fases de la reparació dels processo 
traumàtics de la pell, teixits connectius i de sosteniment 
E1.17.12. Definir les diverses entitats traumàtiques òssies i articulars dels 
membres 
E1.17.13. Descriure la fisiopatologia i clínica de les cremades 
E1.17.14. Descriure la fisiopatologia i clínica de les principals lesions 
traumàtiques òssies i articulars dels membres 
E1.17.15. Definir la ciència reumatològica i explicar el seu paper dins de la 
medicina 
E1.17.16. Enumerar els diversos tipus d’articulacions  segons la seva 
estructura funcional 
E1.17.17. Descriure  l’estructura i composició dels teixits connectius i de 
sosteniment   
E1.17.18. Diferenciar els diversos patrons articulars de reacció  i les 
síndromes reumatològiques 
E1.17.19. Nombrar les diverses entitats reumatològiques i situar-les dins 
dels seus patrons de reacció y les síndromes corresponents 
E1.17.20. Descriure la fisiopatologia i clínica de les principals malalties i les 
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síndromes en reumatologia 
E1.17.21. Relacionar els diversos signes i símptomes amb els patrons de 
reacció, malalties i les síndromes corresponents en l’àmbit de la 
reumatologia 

E1.18.  Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fundamentalment en els 
seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics, que s’apliquen en les principals 
malalties que són susceptibles de tractament de fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E1.18.1. Enumerar els tractaments mèdics de les principals malalties. 
E1.18.2. Enumerar les indicacions i contraindicacions dels tractaments de 
fisioteràpia en els principals síndromes i malalties. 
E1.18.3. Descriure  els procediments i tècniques bàsiques del tractament 
quirúrgic 
E1.18.4. Descriure  els tractaments basics actuals dels processos traumàtics 
dels ossos, articulacions i de les cremades   
E1.18.5.  Descriure  els tractaments específics actuals dels processos 
traumàtics dels membres 
E1.18.6. Enumerar els  tractaments mèdics de les principals malalties i 
síndromes de la reumatologia  
E1.18.7. Enumerar els  principals  tractaments de cirurgia de les malalties i 
les síndromes reumatològiques  
E1.18.8. Enumerar les indicacions i contraindicacions dels tractaments de 
fisioteràpia en les principals síndromes i malalties reumatològiques 

 
 

 
Competències Transversals 

 
Competència T1. Analitzar i sintetitzar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T1.1. Interpretar signes i símptomes que presenten els pacients i que han 
de fer decidir al fisioterapeuta la derivació al metge. 
T1.2. Identificar  lesions traumàtiques bàsiques dels ossos i articulacions en 
els estudis radiològics. 
T1.3. Sintetitzar  els signes i símptomes que presenten els pacients 
traumàtics en forma d’Orientacions Diagnòstiques. 

 
 
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 la competència “T1. Analitzar i sintetitzar”. 
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CONTINGUTS 

 
1. PATOLOGIA MÈDICA 

1.1. Teoria de la malaltia i la incapacitat 
1.1.1. Estructura de la medicina clínica  
1.1.2. Clínica   

1.2. Panoràmica de signes i símptomes endocrins i metabòlics per a derivar el pacient al metge  
1.3. Causes sistèmiques del dolor musculoesquelètic. Directrius que requereixen derivar  el 

pacient al metge.  
1.4. Síndrome d’immobilitat  

1.4.1. Causes, signes i símptomes  
1.4.2. Tractament  

1.5. Linfoedema, signes i símptomes  
1.5.1. Factors de risc  
1.5.2. Tractament. Directrius que requereixen enviar el pacient al metge  

1.6. Signes i símptomes hematològics. Directrius que requereixen enviar el pacient al metge  
1.7. Signes i símptomes cardiopulmonars. Directrius que requereixen enviar el pacient al  metge  
1.8. Interpretació clínica de les proves de laboratori  
1.9. Hepatitis. 

   
2. PATOLOGIA QUIRÚRGICA I TRAUMATOLÒGICA 

2.1. Lesions dels teixits:  Infeccions, tumors, processos degeneratius i traumatismes. Semiologia 
quirúrgica. Valor dels signes, els símptomes i les proves de estudi complementari.  

2.2. Tipus de Traumatismes: Oberts, tancats, segons l’agent causal, de un sol teixit o de varis.  
Contusions , ferides cutànies. Bases del tractament quirúrgic. Tractament orientat al teixit. 
Operacions quirúrgiques.  

2.3. Cremades, canvis patològics i manifestacions clíniques. Tractament de les cremades. 
Introducció a la cirurgia plàstica.  

2.4. Concepte de fractura. Tipus de fractures. Obertes , tancades , articulars  i no articulars , 
patològiques. Reparació òssia, call de fractura. Politraumatismes .  

2.5. Complicacions de les fractures, pseudoartrosi i síndrome compartimental.  Bases del 
tractament de les fractures. Reducció, estabilització i rehabilitació.  

2.6. Fractures del membre superior . Luxació escapulohumeral  
2.7. Fractures del membre inferior. Lesions meniscals i  lligamentoses del genoll. 
2.8. Artroplàsties. Indicacions. Tipus. Estabilitat i complicacions de les artroplàsties. Artroplàsties 

del membre superior. Artroplàsties del membre inferior. 
2.9. Amputacions dels membres. 

 
3. PATOLOGIA REUMATOLÒGICA 

3.1. Introducció 
3.2. Patologia degenerativa en extremitats 

3.2.1. Generalitats 
3.2.2. Coxartrosi 
3.2.3. Gonartrosi 
3.2.4. Artrosi a la mà 

3.3. Patologia degenerativa del raquis 
3.3.1. Generalitats 
3.3.2. Síndromes àlgiques cervicals 
3.3.3. Síndromes àlgiques dorsals 
3.3.4. Síndromes àlgiques lumbars 

3.4. Patologia extraarticular o de parts toves 
3.4.1. Fibromiàlgia 
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3.4.2. Malalties de bosses, beines sinovials i tendons. Generalitats 
3.4.3. Espatlla dolorosa 
3.4.4. Patologia extraarticular del colze 
3.4.5. Patologia extraarticular de la mà i el canell 
3.4.6. Patologia extraarticular del maluc 
3.4.7. Patologia extraarticular del genoll 
3.4.8. Patologia extraarticular del peu 
3.4.9. Síndrome de distròfia simpaticoreflexa 

3.5. Patologia òssia 
3.5.1. Generalitats del metabolisme ossi 
3.5.2. Osteoporosi 
3.5.3. Osteomalàcia. Raquitisme 
3.5.4. Malaltia òssia de Paget 
3.5.5. Osteonecrosi asèptica o avascular 
3.5.6. Osteocondritis 

3.6. Reumatismes inflamatoris 
3.6.1. Malalties inflamatòries del teixit connectiu 

3.6.1.1. Introducció a la immunologia 
3.6.1.2. Artritis reumatoide 
3.6.1.3. Síndrome de Sjögren 
3.6.1.4. Lupus eritematós sistèmic 
3.6.1.5. Vasculitis necrotitzants sistèmiques 
3.6.1.6. Polimiàlgia reumàtica (artritis temporal) 
3.6.1.7. Esclerosi sistèmica 
3.6.1.8. Dermatomiositis. Polimiositis 
3.6.1.9. Malaltia mixta del teixit connectiu 

3.6.2. Espondiloartritis  
3.6.2.1. Espondiloartritis anquilopoètica 
3.6.2.2. Síndrome de Reiter. 
3.6.2.3. Artritis psoriàsica 
3.6.2.4. Artritis enteropàtiques 

3.6.3. Artritis crònica juvenil 
3.7. Artropaties per dipòsit de microcristalls 

3.7.1. Gota 
3.7.2. Malaltia per dipòsit de cristalls de pirofosfat càlcic 

3.8. Artritis relacionades amb processos infecciosos 
3.8.1. Febre reumàtica 
3.8.2. Artritis i espondilitis infeccioses 
3.8.3. Malaltia de Lyme 
3.8.4. Sida i reumatisme 

3.9. Artritis en el curs d’altres malalties 
3.9.1. Artritis relacionades amb hemopaties 
3.9.2. Artritis posttraumàtica 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
ACTIVITATS DIRIGIDES 
 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques sobre les quals es fonamenta les diferents 
actuacions mediques, quirúrgiques i farmacològiques en el procés de  diagnòstic i tractament de la patologia 
humana , amb suport gràfic i informàtic.  

 
Hores estimades: 46,5. 

 
 
ACTIVITATS SUPERVISADES 
 

Patologia quirúrgica i traumatològica 
Tutories en grups reduïts d’alumnes sobre casos clínics de lesions traumàtiques prevalents de grans 
articulacions. Les hores de la tutoria es distribueixen de la següent forma:  

1. Presentació i objectius.  
2. i 3. Tutorització del treball. 
4. Presentació i discussió a la resta d’alumnes. 
5. Conclusió i avaluació.  

Els treballs efectuats formaran part de l’avaluació pràctica  
Hores estimades: 15 

 
 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 
 

 Cerca i tractament d’informació i redacció de treballs:  
 

Traumatologia  
2 Treballs del procés tutorial, efectuats i presentats 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: 56,25. 

 
 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides Exposicions teòriques E1.17, E1.18 46,5 

Act. 
supervisades 

Tutories de seguiment 
dels treballs 

E1,  G2 15 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació i redacció 
de treballs 

E1.17, E1.18, T1, G2 
 

30 

Treball autònom E1.17, E1.18 56,25 

HORES TOTALS 147,75 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

  Els coneixements adquirits en cadascun dels blocs de que consta l’assignatura mitjançant proves 
escrites. Amb un pes del 60%.  

  Els treballs escrits presentats. Amb un pes global del 40%. 
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per 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 activitats supervisades (En cas de causa justificada es pot permetre faltar fins 
a un 20% a aquestes activitats). 

 Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5. 

 
Període de proves d’avaluació final: del 08/01/2018 al 22/01/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 24/01/2018 al 02/02/2018. 
 
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% E1.17, E1.18 2 

Els treballs entregats 40% E1.17, E1.18, T1, 
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 
PATOLOGIA MÈDICA 
De Castro del Pozo,S  2000  Manual de patología general   Barcelona Masson SA  

C.C.Goodman  
T.K.Zinder  

2006  Patología médica para 
fisioterapeutas  

 Aravaca Interamericana  

James T.S Meadows,BScPT  2000  Diagnóstico diferencial en 
fisioterapia  

 Madrid Interamericana  

PATOLOGIA QUIRÚRGICA I TRAUMATOLÒGICA 
McRae, R  2000    Ortopedia y fracturas. 

Exploración y tratamiento  
     Marbán, SL  

Hoppenfeld, S. i Murthy, V.L.  2002  Tratamiento y rehabilitación de 
las fracturas.  

 Madrid  Marban, SL  

Bucholz, R. i Heckman, J. D.  2003  Fracturas en el adulto, Rockwood 
& Green’s. 5ª edició.  

 Madrid  Marban, SL.  

Porter, S  2008  Tidy’s Physiotherapy. 14a edició   Xina  Elsevier  

PATOLOGIA REUMATOLÒGICA 
Farreras Rozman  2008  Medicina Interna   Madrid  Elsevier  

 
Referències web 

Títol Descripció URL  
The Journal of Bone and Joint 
Surgery 
 

Revista de més prestigi de 
trauma i ortopèdia mundial 

http://www.ejbjs.org/   

Aofoundation  Pàgina de trauma. Classificació i 
procediments. Vídeos 
 

http://www.aofoundation.org   

 GIMBERTRAUMA  Pàgina de la classe de Trauma http://gimbertrauma.blogspot.com/   

Sociedad Española de 
Reumatología 

Lloc oficial de la societat. Conté 
actualitzacions i criteris en 
reumatologia 

http//www.ser.es/  

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 
Harrison  2008  Principios de medicina interna   México  Mc Graw Hill-

Interamericana  

PATOLOGIA QUIRÚRGICA I TRAUMATOLÒGICA 
Brunicardi, F. Charles  2006   Swartz. Principios de Cirugía. Vol 

1  
  Mexico   McGrawHill.  

Greene, W. B  2001  Essentials. American Academy of 
Orthopaedic Surgeons. Bases 
para el tratamiento de las 
afecciones musculoesqueleticas  

 Argentina   Panamericana  

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Orthopedic Surgery and Sports 
Medicine at the University of 
Washington  

Ortopedia de l’adult  http://www.orthop.washington.edu/  Procesos ortopedics i 
llur tractament 

 

PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA.   

 

http://www.ejbjs.org/
http://gimbertrauma.blogspot.com/
http://www.ser.es/
http://www.orthop.washington.edu/
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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%) 
 

 
Proves teòriques tipus test: 

 

 Patologia Mèdica(20%). 

 Número total de preguntes de la prova: 10. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 15 minuts. 

 

 Patologia Quirúrgica i Traumatològica(42%). 

 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. 

 

 Patologia Reumatològica(38%). 

 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. 

 

 
 

ELS TREBALLS ENTREGATS(40%) 
 

 
Descripció/detall del treball i Criteris d’avaluació: 

Es tracta de fer un treball en equips/subgrups d'alumnes, designats en la primera classe pràctica, en 

forma d'una presentació de tipus power point, de 15', sobre una sèrie de casos clínics que es faciliten a 

l’alumne. La presentació de cada cas clínic la farà un equip o subgrup a la resta d’alumnes del grup i el 

professor. Després de l’exposició es farà una discussió sobre el cas clínic entre tots. En cada sessió de 

pràctiques s'avaluaran només 3 treballs i durant la sessió el professor comunicarà els temes per 

elaborar els treballs de practiques de la següent sessió, després de l’exposició del cas clínic per part 

d’un grup d'alumnes.  L’avaluació la faran els alumnes que no exposen el cas clínic i el professor ( 30%  i 
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70%). 

Els treballs s'elaboraran en base a un guió (*) amb una presentació PowerPoint que no excedirà de 10 

diapositives en un màxim de 15 minuts. Dels treballs elaborats per tots els grups, s'escollirà, a l’atzar, 3 

d'ells que seran els que s'hauran d'exposar en públic i sobre ells s'aplicarà l’avaluació. Al final de les 5 

sessions tots els grups hauran exposat 2 treballs. Els treballs dels altres grups es penjaran, el mateix dia 

, per ser revisats pel professor i retornats abans de finalitzar l’assignatura si l’alumne ho desitja. En el 

cas de que algun dels treballs entregats siguin tributaris de comentaris del professor s'avisarà per una 

tutoria amb el grup. En cas contrari es retornarà el treball amb el "Rebut" del professor. Aquests 

treballs, no presentats en públic, no comptabilitzaran a la nota. En acabar la presentació es disposarà 

d’uns minuts per l'avaluació dels grups. 

El pes de l’avaluació de cada presentació és subdivideix en 70% pel professor i 30% pels estudiants - 

assistents. 

Cada subgrup de treball utilitzarà un full d’avaluació del treball amb una qualificació que va del 0 al 50. 

Aquesta avaluació del grup tindrà, si es positiva, pes en la nota final. El grup avaluat negativament 

haurà d'elaborar un nou treball i entregar-lo el dia de l'examen final. 

(*) GUIO ORIENTATIU PER LA PRESENTACIÓ DE POWER POINT (màxim de 15 minuts) 

a.- NOM del CAS i GRUP  (C1-Aa1,C3-Ab3,C1-Bc4...etc) en el FITXER  i en la  primera diapositiva 

COGNOMS i NOM dels alumnes del grup 

b.- Breu introducció al cas clínic (Descripció del cas, símptomes i signes clínics) 

c.- Hipòtesi diagnòstica traumatològica del cas exposat .Valoració dels signes dels estudis 

d’imatge. Classificació de lesions traumatològiques i/o ortopèdiques 

d.- Decidir quin tractament medico-quirúrgic és, al vostre criteri, el més idoni i per quins 

motius 

e.- Descriure aquest tractament medico-quirúrgic  

f.- Definir el diagnòstic fisioterapèutic ( hipòtesi diagnòstica) 

g.- Enumerar els principals objectius de rehabilitació. Evitar descripció de tractaments físics o 

treball articular exhaustiu i centrar-se en objectius. 

h.- Enumerar 2 possibles complicacions rellevants del procés i/o del procediment  

i.- Conclusió. Aquest apartat és el resum de la presentació en una sola diapositiva, resum de 

les vostres conclusions del cas. 

j.- Bibliografia. No serà vàlid cap treball sense aquest apartat. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA DE L’APARELL LOCOMOTOR 
Codi 200550 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB. 

Curs 2 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 DR. ENRIC SIRVENT RIBALDA 

e-mail enric.sirvent@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a SR. RICHARD MAAST 

e-mail richmavi@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. RICARD MONTANÉ ESCOFET 

e-mail ricard.montane@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. FRANCESC NOVELL 

e-mail francesc.novell@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. VICENÇ PUNÇOLA 

e-mail vicens.punsola@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. PEDRO RUBIO MONTORO 

e-mail pedrorubio@cosglobal.com 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

mailto:enric.sirvent@eug.es
mailto:richmavi@gmail.com
mailto:ricard.montane@eug.es
mailto:francesc.novell@eug.es
mailto:vicens.punsola@eug.es
mailto:pedrorubio@cosglobal.com
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor. 
 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases de la valoració de l’aparell locomotor a partir de 
la elaboració del procediment diagnòstic de fisioteràpia i de hipòtesis diagnòstiques 
funcionals. 

 

 El coneixement de la valoració de l’aparell locomotor és bàsic dins el perfil de la titulació i de la 
professió ja que el procediment diagnòstic constitueix la base des de la que  s’organitzen els 
objectius del tractament. Per altra banda, els registres diagnòstics en fisioteràpia són 
imprescindibles, segons les disposicions legals, per la pràctica fisioterapèutica.  

 

 

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 E1.21. Descriure i analitzar el moviment humà. 
Objectius específics: 
E1.21.1. Descriure i relacionar l’estàtica i la dinàmica corporals 
E1.21.2. Reconèixer les alteracions del moviment articular i 
relacionar-les amb les alteracions i deformitats òssies de les 
extremitats superior i inferior  
E1.21.3. Descriure el sistema de Cadenes Musculars 
E1.21.4. Descriure les bases físiques, tipus d’estudi i indicacions de 
les RX convencionals, Tomografia computeritzada, Ecografia, 
Ressonància Magnètica i Medicina nuclear  
E1.21.5. Descriure les tècniques de diagnòstic per la imatge més 
usuals que es fan servir en l’estudi de l’aparell locomotor 
E1.21.6. Reconèixer les principals alteracions en el diagnòstic per la 
imatge  en patologies de l’aparell locomotor 

 

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 E5.1. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament fisioterapèutic en 
l’àmbit de les afeccions del sistema musculoesquelètic. 

Objectius formatius: 
E5.1.1. Identificar les lesions i disfuncions locals en les extremitats 
superior i inferior  
E5.1.2. Relacionar les disfuncions locals del aparell locomotor amb 
la possibilitat d’alteracions globals del cos 

 

Competència E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials. 
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Resultats d’aprenentatge E7.4. Descriure i aplicar els procediments adequats de valoració de 
fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació de l’aparell 
locomotor i la seva possible repercussió funcional. 

Objectius específics: 
E7.4.1. Analitzar la posició dels tres blocs (cefàlic, toràcic i 
abdominal) en els tres plans de l’espai.   
E7.4.2.  Reconèixer les alteracions posturals de l’aparell locomotor. 
E7.4.3. Determinar les afectacions musculars i articulars de l’aparell 
locomotor utilitzant l’observació visual i la sensació final del 
moviment (end feel). 

 

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

Resultats d’aprenentatge E8.3. Establir hipòtesis diagnòstiques de fisioteràpia mitjançant casos 
clínics amb alteracions del sistema musculoesquelètic. 

Objectius específics: 
E8.3.1. Identificar les alteracions físiques locals, regionals o globals i 
descriure les alteracions de les capacitats de l’aparell locomotor per 
enunciar hipòtesis diagnòstiques.  
E8.3.2. Utilitzar els aparells de mesura validats: goniòmetre, 
plomada, dinamòmetre. 
E8.3.3. Relacionar l’ús de les escales funcionals i escales del dolor 
consensuades i validades internacionalment, amb les alteracions 
funcionals de cada cas i la seva repercussió en l’aparell locomotor. 
E8.3.4. Identificar les alteracions de la marxa i de les activitats 
específiques de les extremitats superiors per enunciar hipòtesis 
diagnòstiques funcionals 

 
 
Competències Transversals 

 
Competència T1. Analitzar i sintetitzar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T1.1. Seguir un plantejament ordenat i una seqüència lògica per 
l’exploració de l’aparell locomotor. 
T1.2. Interrelacionar les diferents troballes patològiques producte 
de l’exploració per tal de determinar si són causa o conseqüència de 
les alteracions funcionals discriminant quines són significatives.  
T1.3. Elaborar un informe escrit a partir de l’anàlisi de l’aparell 
locomotor. 

 

Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Formular hipòtesis explicatives que permetin relacionar tres 
paràmetres:  alteracions de l’estructura i la funció; limitacions en les 
activitats i restriccions en la participació; factors contextuals 
ambientals. 

 
 
 

Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
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T9.1. Qualificar la diferent informació obtinguda a partir de textos 
que analitzen l’aparell locomotor identificant els aspectes 
contradictoris o insuficients. 
T9.2. Reconèixer aquells aspectes descrits en textos basats en 
l’evidència que no són importants pel cas concret (unitari) en 
l’anàlisi de afectacions de l’aparell locomotor. 
T9.3. Revisar en la bibliografia aquelles qüestions que poden 
aportar elements crítics en l’actuació pràctica de l’exploració 
fisioteràpica de l’aparell locomotor. 

 
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 un informe diagnòstic de casos clínics en 
afectacions 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 “T1. 
Analitzar i sintetitzar”, “T5. Resoldre problemes.” i “T9. Raonar amb 
sentit crític”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. DIAGNÒSTIC DE FISIOTERÀPIA 

1.1. Aspectes generals del diagnòstic en Fisioteràpia 
1.1.1. Objectius del procés diagnòstic  
1.1.2. Model conceptual 
1.1.3. Gestió del diagnòstic 
1.1.4. Selecció i gestió de la informació  
1.1.5. Etapes del procés  
1.1.6. Visió holística diagnòstica  
1.1.7. Qualitat dels resultats  
1.1.8. Metodologia del informe diagnòstic hospitalari i domiciliari 

 
1.2. Examen del sistema muscular i esquelètic 

1.2.1. Funcions del sistema 
1.2.2. Examen muscular, articular, tendinós i cutani 
1.2.3. Aspectes generals de les modificacions de l’aparell locomotor 
1.2.4. Balanç de l’aparell motor passiu 
1.2.5. Escales funcionals validades per l’aparell locomotor 

 
1.3. Diagnòstic fisioterapèutic del dolor en l’aparell locomotor 

1.3.1. Metodologia de les avaluacions 
1.3.2. Anàlisi de les variacions horàries del dolor 
1.3.3. Escales validades pel dolor 
 

 
2. VALORACIÓ DE L’APARELL LOCOMOTOR 

   2.1. Extremitats superiors. 
2.1.1. Àmbits lesius de l’espatlla. Avaluació i exploració local, postural i signològica de la 
patologia funcional i traumàtica de la cintura escapular.  
2.1.2. Àmbits lesius de la mà. Avaluació de la patologia funcional i traumàtica.  
2.1.3. Alteracions patomecàniques. Col·lapse cinètic i alteració postural 
2.1.4. Descentraments articulars en les extremitats superiors 
2.1.5. Tests diferencials en les extremitats superiors 

   2.2. Extremitats inferiors 
2.2.1. Interrogatori i anamnesi en fisioteràpia de les Extremitats inferiors 
2.2.2. Exploració global de les extremitats inferiors i la pelvis 
2.2.3. Exploració analítica 
2.2.4. Introducció a la valoració de sn autònom i relacions 
2.2.5. Introducció a la valoració i relacions del sistema nerviós perifèric 
2.2.6. Anàlisi de la marxa 
2.2.7 Tests de estabilitat funcional 

 
   2.3. Estàtica – cadenes musculars      

2.3.1. Conceptes generals de control motor       
2.3.2. Les cadenes musculars. Conceptes generals 
2.3.3. Conceptes generals sobre l’estàtica corporal      
2.3.4. Valoració de l’estàtica i de la dinàmica del raquis 
2.3.5. Relació entre cadenes musculars i alteració postural 
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3. DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE 
         3.1. R.X. convencional. Conceptes i bases físiques 
         3.2. T.C. Conceptes i bases físiques 
         3.3. Ecografia. Conceptes i bases físiques 
         3.4. R.M. Conceptes i bases físiques 
         3.5. Medicina nuclear. Concepte i indicacions 
         3.6. Sistema osteoarticular 
             3.6.1. Tècniques d’estudi més usuals 
             3.6.2. Semiologia radiològica osteoarticular 
             3.6.3. Estudi per imatge del traumatisme 
             3.6.4. Patologia articular 
             3.6.5. Patologia òssia tumoral i infecciosa 
 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITAT DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran amb  suport gràfic i informàtic les bases sobre el 
procés de diagnòstic fisioteràpic i alteracions radiològiques en les alteracions de l’aparell 
locomotor  

 
Hores estimades: 60. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentaran diversos casos clínics relacionats amb 
patologies de l’extremitat inferior (en el seu conjunt), de la mà o de l’espatlla. A partir de les 
esmentades presentacions, els alumnes hauran de triar-ne un d’ells per fer un informe diagnòstic 
de fisioteràpia que s'entregarà per escrit.  
Hores estimades: 6. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 Cerca i tractament d’informació i redacció d’un treball sobre un cas clínic. 
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: 61,75. 

 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1.21, E5, E7.4, E8 60 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E1.21, E5, E7.4, E8, T5, 
T9, G1, G2 

6 

Act. 
autònomes 

Cerca i tractament 
d’informació i redacció  
d’un treball 

 
E1.21, E5, E7.4, E8, T1, 
T5,  T9, G1, G2 

20 

Treball autònom  E1.21, E5, E7.4, E8 61,75 

HORES TOTALS 147.75 
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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  70 %.  

   

 El cas clínic presentat: amb un pes global del 30%.  
 

Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
L’estudiant estarà en condicions de superar la matèria sempre que obtingui una nota mínima de 5 en  
cadascun dels blocs de l’assignatura i les parts que els integren. 
 
Període de proves d’avaluació final: del 08/01/2018 al 22/01/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 24/01/2018 al 02/02/2018. 
 
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% E1.21, E5, E7.4, E8 2 

El cas clínic presentat 30% E1.21, E5, E7.4, E8, 
T1, T5,  T9, G1, G2 0,25 

HORES TOTALS 2,25 
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 Barcelona Paidotribo 
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1991 Exploración 
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J, Huijbregts P en el cuello y el 
miembro superior: 
Detección, diagnóstico 
y tratamiento 
informados por la 
evidencia 
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patología ósea, 
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 Barcelona Masson 
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Busquet L.  
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 París Frison-Roche 

Cleland J.: Netter 2006 Exploración clínica en 
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Drebrunner, Hepp  1996 Diagnóstico en 
ortopédia 

 Barcelona Iatros 

Hoppenfeld S 1979 Exploración física de la 
columna y 
extremidades 

 Mexico Manual 
moderno 

Jurado A. Medina I 2006 Manual de pruebas 
diagnósticas. 
Traumatología y 
Ortopedia 

 Barcelona Paido Tribo 

Rueda M 2004 Podología. Los 
desequilibrios del Pie 

 Barcelona Paidotribo 

Stanley BG 1992 Concepts in Hand 
Rehabilitation 

 St Louis Cotemporary 
Perspectives in 
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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(70%) 
 

 
Proves teòriques tipus test: 

 

 Diagnòstic + Extremitats superiors (espatlla-colze)(22%). 

 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. 

 

 Extremitats superiors (mà)(22%). 

 Número total de preguntes de la prova: 12. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 18 minuts. 

 

 Extremitats inferiors(22%). 

 Número total de preguntes de la prova: 12. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 18 minuts. 

 

 Estàtica i cadenes musculars (22%). 

 Número total de preguntes de la prova: 12. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 18 minuts. 

 

 Diagnòstic per la imatge(12%). 

 Número total de preguntes de la prova: 10. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 20 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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EL CAS CLÍNIC PRESENTAT (30%) 
 
Descripció/detall del treball: 
 
Elaboració d'un treball escrit on es presentarà el procediment d'avaluació diagnòstica d'un cas clínic 
que afecta a l'aparell locomotor. El treball consta d'un text escrit i d'imatges de les probes 
exploratòries. 
4 setmanes abans de l'entrega es fa una tutoria amb cadascun del grups per part del professor 
responsable del treball, en funció de si es tracta d'un treball de mà, espatlla o extremitats inferiors. En 
aquesta tutoria, el professor resol dubtes. La tutoria és d’assistència obligatòria  
Veure a l’annex-II el detall del treball. 
 
Criteris de puntuació: 
 
Es valora amb la rúbrica que es troba a l’annex-III.  

 

 
 

ANNEX - II GUIA DE REALITZACIÓ: TREBALL GRUPAL VFAL 

 
Els professors presentaran [en la seva part d’assignatura] diversos casos clínics, sistemes d'exploració, 
signologia, etc. relacionats amb patologies de l’extremitat inferior (en el seu conjunt), de la mà o de 
l’espatlla. A partir de les esmentades presentacions, els alumnes hauran de triar-ne un d’ells per fer un 
informe diagnòstic de fisioteràpia i una presentació del mateix. En un període raonable (un mes abans 
de la presentació del treball) els professor realitzaran una única tutoria per a resoldre dubtes plantejats 
en el procés d'elaboració del treball. Aquesta tutoria serà de caràcter obligatori. 
 
Els estudiants organitzats en grups reduïts (amb llistat establert prèviament) i a partir de casos clínics 
presentats pels professors –que faran referència a alteracions de l’aparell locomotor i a les 
repercussions en la postura humana–, hauran de cercar la bibliografia de referència recomanada per 
l’elaboració d’un sol treball ja sigui d’extremitat inferior, mà o espatlla que s’escollirà inicialment en 
funció dels interessos del grup. En cas de coincidències seran els professors els que, per sorteig públic, 
indicaran el treball de cada grup. D'acord amb la informació obtinguda s’elaborarà un informe escrit en 
format Word.  
 
En l’elaboració de l’esmentat informe seran molt importants dos aspectes: a) qualificar la diferent 
informació obtinguda ressaltant aquelles qüestions que poden aportar elements crítics en l’actuació de 
fisioteràpia (en referència als objectius generals) derivada de la hipòtesi plantejada; b) Les observacions 
realitzades respecte al dolor, la mobilitat local, l’alteració de la postura i les habilitats i disfuncions 
derivades del cas. La metodologia (manera d'elaborar) del treball s’indicarà pels professors de 
cadascuna de les parts. 
 
El treball s’haurà de penjar en la plataforma Moodle (tasques) en la data indicada amb un codi 
determinat: el nom de l’arxiu que és penja indicarà el grup (A1-B2-A4 etc.) i el tipus de treball (Espatlla-
Mà-EEII). Per exemple, si el grup A2 ha realitzat un treball de mà, l’arxiu s’ha de titular: A2-MÀ o si el B4 
l’ha fet d’EEII: B4-EEII o si és d’espatlla: B4-ESP. En aquest punt cal remarcar que no s’acceptaran treballs 
que no segueixin aquesta pauta de “nom de l’arxiu”. El treball l'haurà de penjar un dels membres del 
grup.  
 
Altres consideracions que cal tenir en compte són:  
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1. La nota del treball obtinguda derivarà del nivell de qualitat del treball realitzat –expressat a la rubrica 
de l'annex -III– i, en principi, hauria de ser la mateixa per a cada membre del grup que ha realitzat el 
treball. La variació de la nota que pugui donar-se entre un  o altre membre de cadascun dels 
components del grup quedarà condicionada per les avaluacions internes de cadascun dels integrants del 
grup respecte de la resta que s’entregaran, en les dates que s'indiquin, a la coordinadora de segon curs 
en un sobre tancat (un sobre per cada grup). Dins del sobre s'han d'adjuntar un full (per alumne) del 
model: AUTOAVALUACIÓ VFAL GRUPAL. Aquesta avaluació és personal de cada membre del grup i 
avalua la participació de cadascun dels seus companys sota els següents paràmetres: Nom de la persona 
que avalua, Nom de la resta dels components del grup. Al costat del nom de cadascun dels components 
del grup caldrà posar-hi una anotació personal respecte de la participació que hom considera que aquell 
membre ha tingut. Aquesta anotació personal no serà numèrica. Solament farem servir 2 opcions: Ha 
participat com la resta / Ha participat molt per sota del nivell de la resta (val la pena imprimir i utilitzar 
el model esmentat). En cas de què algun alumne es consideri, per la majoria dels membres del grup, 
suspès s’haurà de realitzar una reunió amb el professor responsable abans de l'examen escrit. Reunió en 
la qual cadascú dels avaluadors exposaran el motiu de la nota negativa. Les avaluacions internes de cada 
grup no impliquen augment o disminució de la nota del treball tret dels esmentats suspesos justificats 
(pel grup).  
 

2. La temporització per les entregues i avaluacions del treball s’establiran a l’inici del curs. 
  
3. El guió orientatiu per a la presentació en Word dels treballs (suggerit) Cognoms i nom dels alumnes 
del grup (primera pàgina) Breu introducció al cas clínic (si es tracta d’un pacient explicar la patologia). 
Principals característiques del RELAT (motius explicats pel pacient). Observacions / Dades més 
significatives detectades a partir de la Guia - Manual - Model que ha facilitat cada professor (per 
exemple si s'han detectat alteracions posturals i locals, alteracions de l'estructura, de la funció, signes 
clínics més significatius en el cas exposat o qualsevol detall que el grup consideri oportú). En cas de què 
el treball s'hagi elaborat d'acord amb la guia caldrà incloure-la en el document. Hipòtesi diagnòstica 
FUNCIONAL de fisioteràpia del cas exposat. Cal recordar que la hipòtesi diagnòstica en fisioteràpia ha de 
ser funcional (per tant ha d’incloure una disfunció i la causa que la provoca). Les hipòtesis no poden ser 
en cap cas elaborades amb metodologia mèdica. Per tant, sempre haurà de ser funcional, constant de 
dues parts: 1- La deficiència o limitació estructural i/o funcional i la causa que la provoca. 2- Breu 
reflexió sobre l'aprofitament del grup en el desenvolupament del cas, inconvenients i grau de 
satisfacció.  
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ANNEX – III RÚBRICA DEL TREBALL GRUPAL VFAL 
 
 

CRITERIS PER L’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE VFAL  

Criteri Nivell de qualitat 

Bé Regular Malament 

Presentació del 
treball 

Ben organitzat, 
claredat en la redacció 
dels diferents capítols  
 
 
 
(3 punts) 

Treball exposat amb 
relativa fluïdesa, però 
amb poca soltesa o 
organització de la 
informació  
 
(resta 1 punts) 

Treball expressat  de 
manera desordenada i 
sense claredat   
 
 
 
(resta entre 2,5 i 3 punts) 

Localització de 
referències 
bibliogràfiques per a 
l'exploració de 
l'aparell locomotor en 
el cas exposat  

Utilització correcta de 
referències 
bibliogràfiques 
respecte a les 
exploracions, 
signologia i probes 
complementàries més 
enllà de les utilitzades 
a la classe teòrica 
 
(3 punts) 

Utilització correcta de 
algunes referències 
bibliogràfiques respecte 
a les exploracions, 
signologia i probes 
complementàries 
descrites  a la classe 
teòrica però sense 
materials addicionals 
(resta entre 1 i 1,5 punts) 

Utilització incorrecta de 
referències 
bibliogràfiques respecte a 
les exploracions, 
signologia i probes 
complementàries 
descrites  a la classe 
teòrica i sense materials 
addicionals 
 
(resta entre 2 i 3 punts) 

Elaboració d’hipòtesis 
diagnòstiques del cas 
clínic exposat 

Redacció d'una 
hipòtesi diagnòstica 
coherent amb les 
exploracions 
practicades i l'ús de 
referències 
bibliogràfiques  
(3 punts) 

Redacció d'una hipòtesi 
diagnòstica que coherent 
amb les exploracions 
practicades però que no 
està basada en 
referències 
bibliogràfiques  
(resta entre 1 i 1,5 punts) 

Redacció d'una hipòtesi 
diagnòstica incoherent 
amb les exploracions 
practicades i elaborada 
sense referències 
bibliogràfiques  
(resta entre 2 i 3  punts) 

Utilització 
d'iconografia adient 
per a l'exploració dels 
diferents signes 
clínics  

Iconografia a l’annex 
del treball on es 
poden veure totes les 
probes diagnòstiques 
realitzades així com la 
valoració estàtica 
local i general 
(1 punt) 

Iconografia a l’annex del 
treball on es poden veure 
les probes diagnòstiques 
realitzades sense mostrar 
valoració estàtica local i 
general 
 
(resta 0,5 punts) 
 

Iconografia pobre amb 
posicions exploratòries i 
signo lògiques 
equivocades  
 
 
 
(resta entre 0,5 i 1 punt) 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL 

LOCOMOTOR - I 
Codi 200548 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB. 

Curs 2 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. LLUIS AUGUET 

e-mail lluis.auguet@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ANABEL CASANOVAS 

e-mail anabel.casanovas@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. SERGIO GÓMEZ 

e-mail sergio.gomez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. GEORGINA PARDINA 

e-mail ginaosteo@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

 
 

mailto:ricard.tutusaus@eug.es
mailto:lluis.auguet@eug.es
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor. 
 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases dels diferents tractaments de fisioteràpia en 
l’àmbit de la teràpia manual, la termoteràpia, la electroteràpia, la hidroteràpia i la vibroteràpia 
en les lesions  i diferents patologies de l’aparell locomotor . 
 

 El coneixement de diferents tècniques de teràpia manual, així com la utilització de forma 
adient de la termoteràpia, la electroteràpia, la hidroteràpia i la vibroteràpia, resulta 
imprescindible dins l’àmbit  de la titulació de fisioteràpia. 

 

 
 
 
 

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 E1.21. Descriure i analitzar el moviment humà. 
Objectius específics: 
E1.21.1. Relacionar les alteracions de l’aparell locomotor amb la 
normalitat biomecànica en extremitats inferiors i raquis. 

 

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

Resultats d’aprenentatge E3.2. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir 
com a  conseqüència de la intervenció de fisioteràpia en les alteracions 
de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E3.2.1.Descriure les modificacions que provoca sobre els teixits els 
diferents tipus de maniobres de la teràpia manual i agents físics. 

E3.3. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions de fisioteràpia en 
les diferents especialitats clíniques que tracten les afeccions de l’aparell 

locomotor. 
Objectius específics: 
E3.3.1. Descriure les bases teòriques dels estiraments 
miotendinosos, mètodes de tonificació muscular i les bases 
biomecàniques de la teràpia manual. 
E3.3.2. Aplicar els diferents mètodes de reeducació emprats pel 
tractament de diferents patologies musculoesquelètiques en el 
raquis i extremitats inferiors. 
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Competència E9. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, 

validesa i eficiència. 
Resultats d’aprenentatge E9.4. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 

tractament fisioterapèutic en alteracions de l’aparell locomotor. 
Objectius específics: 
E9.4.1.Identificar els objectius prioritaris en el tractament de les 
principals alteracions de les diferents estructures anatòmiques 
afectades, utilitzant diferents mètodes terapèutics: teràpia manual, 
termo, electro, hidroteràpia. 

 
E9.5. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic d’alteracions de l’aparell 
locomotor. 

Objectius específics: 
E9.5.1. Identificar els trets característics de les diferents alteracions 
de l’aparell locomotor que poden prioritzar un tractament amb 
diferents agents físics envers un altre. 

 
E9.6. Enumerar els diferents tipus de material i aparells a utilitzar en el 
tractament fisioterapèutic d’alteracions de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.6.1. Utilitzar els diferents aparells d’electro, termo, hidro i 
vibroteràpia,  pel tractament de les alteracions de l’aparell 
locomotor. 

 
 
Competències Transversals 

 
Competència T1. Analitzar i sintetitzar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T1.1. Elaborar les fitxes bibliogràfiques de contingut. 

 
 
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 “T1. 
Analitzar i sintetitzar”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. ELECTROTERÀPIA/TERMOTERÀPIA/VIBROTERÀPIA/HIDROTERÀPIA 
PART TEÒRICA 
 

1.1.- Generalitats sobre la Electroteràpia. 
1.1.1 Efectes bioterapèutics de les corrents 
1.1.2 Classificació de les corrents segons la forma i la freqüència 
1.1.3 Corrents analgèsiques. 
1.1.4 Corrents estimulatives. 
1.1.5 Electrodiagnòstic. Corbes A/T-I/T 
1.1.6 Indicacions de les corrents. 
1.1.7 Contraindicacions. 

1.2.- Vibroteràpia 
1.2.1 Efectes sobre l’organisme. 
1.2.2. Indicacions de la vibroteràpia. 
1.2.3 Contraindicacions. 

1.3.- Termoteràpia 
 1.3.1 Aspectes físics i sistemes de transferència del calor. 
 1.3.2 Modalitats de termoteràpia: Superficial i Profunda. 
 1.3.3 Efectes Fisiològics del augment de temperatura en el teixits. 
 1.3.4 Indicacions generals de l’aplicació de calor. 
 1.3.5 Contraindicacions. 

1.4.- Crioteràpia. 
1.4.1 Efectes del fred sobre l’organisme. 
1.4.2 Formes de transmissió. 
1.4.3 Indicacions de la crioteràpia. 
1.4.4 Contraindicacions 

1.5.-Hidroteràpia 
1.5.1 Principis Generals de la Hidroteràpia. 
1.5.2 Efectes Fisiològics sobre el organisme. 
1.5.3 Modalitats locals i generals. 
1.5.4 Indicacions generals. 
1.5.5 Contraindicacions. 

1.6.- Magnetoteràpia. 
1.6.1 Principis Generals de la Magnetoteràpia. 
1.6.2  Paràmetres: dosi, pulsos i freqüència. 

 1.6.3 Efectes sobre l’organisme. 
 1.6.4 Equip i col·locació del pacient. 

1.6.5 Precaucions i contraindicacions.  
1.7.- Làser. 
 1.7.1 Introducció. 
 1.7.2 Lleis físiques sobre les que es fonamenta el làser. 
 1.7.3 Propietats. 
 1.7.4 Diferents tipus de làser. 
 1.7.5 Aplicacions. 
 1.7.6 Mètodes de tractament. 
 1.7.7 Característiques del làser. 
 1.7.8 Exemples de tractament. 
 1.7.9 Equip de làser. 
 1.7.10 Efectes i dosi. 
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 1.7.11 Precaucions i contraindicacions. 
1.8.- Biofeedback i miofeedback 
 1.8.1 Introducció. 
 1.8.2 Sistemes de biofeedback. 
 1.8.3 Avantatges i inconvenients del biofeedback i miofeedback. 
 1.8.4 Protocol de miofeedback. 
 1.8.5 Mètodes de treball. 
 1.8.6 Indicacions de biofeedback i miofeedback. 
 1.8.7 Protocol de sessió. 
 1.8.8 Equip de miofeedback. 
1.9.- Electroteràpia 2.0 
 1.9.1 Història i evolució de les diferents corrents i aplicacions. 
 1.9.2 Noves aplicacions: Tecarterapia, Indiba, EPI, EPTE i Neuromodulació percutània. 
 1.9.3 Evidència científica de la electroteràpia. Revisió sistemàtica. 
 

 
PROGRAMA PRÀCTIQUES. 
 

1.  Corrent galvànic. Iontoforesi 
       1.1. Medicaments 
       1.2. Precaucions 
       1.3. Contraindicacions 
       1.4. Aplicacions 
       1.5. Exemples de tractament 
2. Corrents de Träbert 
       2.1. Efectes. Indicacions. Aplicacions 
       2.2. Exemples de tractament 
3. Corrents estimuladores: Faràdics i EMS 
       3.1. Efectes. Indicacions. Aplicacions 
       3.2. Exemples de tractaments 
4. Corrents estimuladores: Exponencials 
       4.1. Efectes. Indicacions. Aplicacions 
5.  TENS 
       5.1. Efectes. Indicacions. Aplicacions 
       5.2. Exemples de tractaments 
6.  Interferencials    
       6.1. Efectes 
       6.2. Indicacions 
       6.3. Aplicacions 
       6.4. Exemples de tractaments 
7. Termoteràpia (alta freqüència) 

              7.1. Ona curta. Microona. Ultrasò. Infra-roig. Parafina. Crioterapia. 
      7.2.  Efectes. Indicacions. Aplicacions. 
      7.3. Exemples de tractaments 
8. Magnetoteràpia 
 8.1. Efectes. Indicacions. Aplicacions. 
 8.2. Exemples de tractament. 

 
2. TERAPIA MANUAL (+ POTENCIACIÓ MUSCULAR + ESTIRAMENTS MIOTENDINOSOS) 

 
2.1 Teràpia manual de la regió pelviana 
        2.1.1 Valoració i tractament de les articulacions sacroil·líaques 
        2.1.2 Valoració i tractament de la símfisi púbica 
2.2 Teràpia manual de la regió lumbar 
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2.3 Teràpia manual de la regió toràcica 
2.4 Teràpia manual de la regió cervical 
2.5 Teràpia manual del peu 
        2.5.1 Valoració i tractament de l’articulació tibioastragalina 
        2.5.2 Valoració i tractament de la interlínia de Chopard 
        2.5.3 Valoració i tractament de la interlínia de Lisfranc 
        2.5.4 Valoració i tractament de l’articulació subastragalina 
        2.5.5 Valoració i tractament de l’articulació tibioperoneal distal   
2.6 Teràpia manual del genoll 
2.7 Teràpia manual de l’articulació coxofemoral 
2.8 Potenciació muscular 
        2.8.1 Introducció 
        2.8.2 Principis de tonificació 
        2.8.3 Mètodes de tonificació muscular 
2.9 Estiraments Miotendinosos 

2.9.1 Introducció 
2.9.3 Classificació 
2.9.4 Principis d’aplicació 
2.9.5 Indicacions i contraindicacions dels diferents tipus d’estiraments 

 
3. MASSATGE 
 

3.1  El massatge com a recurs terapèutic. 
3.2  Principals maniobres de massatge. 
3.3  Tècniques de massatge a la musculatura cervical. 
3.4  Tècniques de massatge a la musculatura dorsal. 
3.5  Tècniques de massatge a la musculatura lumbar i glútia. 
3.6  Tècniques de massatge a la  zona toràcica i abdominal. 
3.7  Tècniques de massatge a l’ extremitat superior. 

3.7.1  Massatge d’Espatlla 
3.7.2  Massatge d’ avantbraç 
3.7.3  Massatge de mans 
 

3.8  Tècniques de massatge a la extremitat inferior. 
3.8.1  Massatge de bessons 
3.8.2  Massatge  d’isquiotibials 
3.8.3  Massatge de quàdriceps 
3.8.4  Massatge de peus 
3.8.5  Massatge d’adductors 

3.9 Tècniques de massatge per a cicatrius. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITAT DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionarà a l’alumne els coneixements necessaris per entendre i 
poder aplicar correctament les diferents tècniques de tractament que utilitzarem en els nostres 
pacients, amb suport gràfic i informàtic. 
 
Hores estimades: 19. 
 

 Exposicions pràctiques on el professor exposarà, sobre un model, com es realitzen les diferents 
tècniques, s’utilitzarà suport gràfic i informàtic. 

 
Hores estimades: 20 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 

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

 
Hores estimades: 25,5. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 Cerca de diversos articles sobre un tema proposat. 
Hores estimades: 10. 
 

 Redacció de treballs: confecció d’una fitxa de contingut a partir d’un dels articles de la recerca 
prèvia. La resta d’articles es referenciaran. 
Hores estimades: 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: 68,25. 

 
 

 
 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 
Exposicions teòriques E1.21, E3.2, E3.3, E9.4, 

E9.5,  E9.6 
19 

Exposicions pràctiques E1.21, E3.3 20 

Act. 
supervisades 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E1.21, E3.3 25,5 

Act. 
autònomes 

Cerca de diversos 
articles 

E1.21, E3.2, E3.3, T1,  G2 10 

Redacció de treballs E1.21, E3.2, E3.3, E9.4, 
E9.5,  E9.6, T1, G2 

5 

Treball autònom E1.21, E3.2, E3.3, E9.4, 
E9.5,  E9.6 

68,25 

HORES TOTALS 147,75 
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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 manual 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  65%. 
 

  Els treballs escrits i els casos clínics presentats. 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 08/01/2018 al 22/01/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 24/01/2018 al 02/02/2018. 
 
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% E1.21, E3.2, E3.3, 
E9.4, E9.5,  E9.6 2 

Proves practiques 65% E1.21, E3.3 0,25 

Els treballs escrits i els casos 
clínics 

10% E1.21, E3.2, E3.3, 
E9.4, E9.5,  E9.6, T1, 
G2 

--- 

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

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Llibres del bloc de Teràpia Manual (extremitats) 

Tixa, Serge 2006 Atlas de Anatomía palpatoria 
(tomo 1º)  

2ona 
Barcelona Masson 

Tixa, Serge 2006 Atlas de anatomía palpatoria 
(tomo 2º) 

2ona 
Barcelona Masson 

Llibres del bloc de Teràpia Manual 

Tixa, Serge. Ebenegger, 
Bernard 

2008 Atlas de técnicas articulares 
osteopáticas (T 3): raquis 
cervical, torácico, lumbar y 
coxis 

 Barcelona Masson 

Tixa, Serge. Ebenegger, 
Bernard 

2006 Atlas de técnicas osteopáticas 
(T 2);pelvis y charnela 
lumbosacra 

 Barcelona Masson 

Llibres  del bloc de Electroteràpia/Termoteràpia/Vibroteràpia/Hidroteràpia 

Kant, J  Princípios y práctica de La  
electroterapia 

 Barcelona Jims 

Rodriguez, M  Electroterapia en fisioterapia  Madrid Médica 
Panamericana 

J. Plaja  Analgesia por medios físicos  Madrid Mc Graw Hill 

Tim Watson 2009 Electroterapia.  Práctica Basada 
en la Evidencia 

12a Barcelona Elsevier 

Llibres  del bloc de Massatge 

Andreewicz Biriukov A 2003 El masaje deportivo 4a Barcelona Paidotribo. 

Cassar, MP 2001 Manual de masaje terapeutico 2ª  Madrid Interamericana 

James HClay 2008 Masaje terapéutico básico 
3ª 

 lippincott williams 
and wilkins 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Llibres del bloc de Teràpia Manual (extremitats) 

Tutusaus R, Potau JM 2015 Sistema Fascial. Anatomía, 
valoración y tratamiento 

 Madrid Panamericana 

Tixa, Serge. Ebenegger, 
Bernard 

2004 Atlas de Técnicas osteopáticas 
de las extremidades: 
diagnóstico, causas, cuadro 
clínico, reducciones. 

 Barcelona Masson 

Llibres  del bloc de Electroteràpia/Termoteràpia/Vibroteràpia/Hidroteràpia 

Aramburu, C. Muñoz, E. Igual, 
C 

 Electroterápia, Termoterapia e 
hidroterapia 

 Madrid Síntesis 

A.Hüter-Becker, H.Schewe, 
W.Heipertz 

 Terapia Física  Barcelona Ed. Paidotribo 

Llibres  del bloc de Massatge 

Torres, M; Salvat 2006 Guía de masoterapia para 
fisioterapeutas 

1a Madrid Paramericana 

Sagrera Ferrandiz, J 2008 Quiromasaje: técnica y 
sensibilidad 

3a Barcelona Meteora 

Johnson J. 2011 Masaje profundo para la 
liberación de tejidos blandos 

2a Madrid Panamericana 
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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 

 
 

ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES(25%) 
 

 
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: 40 minuts. 

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

 

 
 
 

PROVES PRÀCTIQUES (65%) 
 
 

TERÀPIA MANUAL - RAQUIS(18%) (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 .  
 
Aquesta prova es realitza al final del semestre. 

 
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 ) 
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TERÀPIA MANUAL – EEII (18%) (Sra. Georgina Pardina) 
 

Descripció/detall de la prova: 
La prova es basa en una avaluació pràctica on l’alumne ha de realitzar tres maniobres de 
teràpia manual .  
 
Aquesta prova es realitza al final del semestre. 

 
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 ) 

 

 
 

ELECTROTERÀPIA/TERMOTERÀPIA/VIBROTERÀPIA/HIDROTERÀPIA(18%) (Sr.Lluis 
Auguet/Sergio Gómez) 
 
Activitat I (50%) 
 

Descripció/detall de la prova: 
A partir de la segona pràctica, es realitza una prova pràctica en la que l’alumne ha de realitzar 
un tractament a un pacient amb els aparells de que disposem, s’avalua: forma de col·locar els 
elèctrodes, el tipus de corrent adient a la patologia que pateix el pacient, els paràmetres de la 
corrent i dosi a  aplicar. 
 
Criteris de puntuació 
Els criteris de puntuació són els següents: 

 Tipus de corrent: 5 punts. 

 Col·locació dels elèctrodes: 1 punt. 

 Paràmetres: 2 punts. 

 Dosi: 2 punts. 

Quan ha finalitzat la pràctica es fa una correcció dels errors comesos i s’explica com s’ha de 
realitzar correctament. 
A cada pràctica els alumnes que realitzen l’avaluació són aproximadament uns 5, tenint en 
compte que són 7 les practiques realitzades, de tal manera que al finalitzar el període pràctic 
tots els alumnes hagin estat avaluats. 
 

Activitat II (50%) 
 
Descripció/detall de la prova: 
Al finalitzar les pràctiques es realitza una prova final escrita, on els alumnes han de resoldre un 
cas pràctic de tractament, en el que es valora: Tipus de corrent a aplicar, forma de col·locar els 
elèctrodes, paràmetres i dosi. 
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Criteris de puntuació: 
Els criteris de puntuació són els següents: 

 Tipus de corrent: 5 punts. 

 Col·locació dels elèctrodes: 1 punt. 

 Paràmetres: 2 punts. 

 Dosi: 2 punts. 

 

 

MASSATGE(46%) (Sra. Anabel Casanovas) 
 

Descripció/detall de la prova: 
La prova es basa en una avaluació pràctica on l’alumne ha de realitzar una seqüència de 
massatge  
 
Aquesta prova es realitza a l’última classe pràctica. 

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

- Posició del pacient ( amb un valor de 0 a 1 punts ) 
- Posició del fisioterapeuta (amb un valor de 0 a 1 punts ) 
- Realització de les diferents tècniques (amb un valor de 0 a 3 punts ) 
- Anatomia (amb un valor de 0 a 1 punts ) 
- Pressió aplicada ( amb un valor de 0 a 1 punt ) 
- Comunicació terapeuta – pacient (amb un valor de 0 a 1 punt ) 
- Seguretat (amb un valor de 0 a 1 punt ) 
- Ritme (amb un valor de 0 a 1 punt ) 

 

 

EL TREBALLS ESCRITS I ELS CASOS CLÍNICS (10%) 
 

 
Descripció/detall del treball: 

 
L’alumne ha de fer una recerca bibliogràfica al voltant d’una patologia de l’aparell locomotor . 
En el treball ha de constar la descripció d’aquesta, l’etiologia, i el tractament recomanat en 
funció de les bases que se’ls hi ha anat explicant dintre de l’assignatura tant des d’un punt de 
vista d’electroteràpia com de teràpia manual. 
Es demana cites de 10 articles diferents extrets de les bases de dades habituals ( Pedro, 
Medline, Google Academic...) dels darrers 5 anys com a mínim. També es demana una fitxa de 
contingut d’un d’aquests articles. 

 
Criteris de puntuació: 
S’avaluarà: 

- Redacció del text ( 2.5 punts sobre 10 ) 
- Contingut ( 2.5 punts sobre 10 ) 
- Qualitat de la recerca ( 2.5 punts sobre 10 ) 
- Realització i síntesi de la fitxa de contingut ( 2.5 punts sobre 10 ) 

 
El treball s’ha de presentar al final del semestre 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura PRACTICUM - I 
Codi 200549 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB. 

Curs 2 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 RETAMERO 

e-mail yolanda.sanchez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

Nom professor/a SRA. MELANIA MASÓ NUÑEZ 

e-mail melania.maso@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. DIANA MUÑOZ PUÑET 

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. 
 

 Aquesta assignatura pretén , mitjançant la realització del Pràcticum, assentar les bases de la 
fisioteràpia bàsica de l’aparell locomotor i integrar tots els coneixements, habilitats, 
destreses,actituds i valors adquirits en totes les matèries, 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 una assistència integral als 
pacients/usuaris. 

 

mailto:yolanda.sanchez@eug.es
mailto:melania.maso@eug.es
mailto:diana.munoz@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 per a pacients amb 
afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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. Aplicar amb efectivitat les diferents tècniques de fisioteràpia 
a pacients amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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. Interpretar els registres de fisioteràpia que es fan als pacient 
amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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

Resultats d’aprenentatge E7.12. Portar a terme els  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  
en pacients amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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 i el factors contextuals del pacient 
amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 



 
TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 

GUIA DOCENT 
EUIF GIMBERNAT 

Fisioteràpia 

 

Pàgina 54 de 133 

 

 

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. Proposar els objectius de tractament en afectacions de 
l’aparell locomotor poc complexes. 

 
E9.18. Establir prioritats de tractament en funció dels problemes 
detectats. 

Objectius específics: 
E9.18.1. Classificar els objectius a curt i llarg termini en pacients 
amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 
E9.20. Preveure les necessitats de material i aparells. 

Objectius específics: 
E9.20.1. Preveure amb antelació el material i aparells necessaris per 
el tractament d’afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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. Interpretar informes d’alta de pacients amb afectacions 
poc complexes de l’aparell locomotor. 

 
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.  Expressar la informació de forma estructurada. 
T3.2. Expressar-se amb un llenguatge entenedor pel pacient . 

 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Localitzar les eines adients al problema a resoldre. 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Integrar-se dintre l’equip de fisioteràpia. 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1.  Formular judicis i valoracions sobre la pròpia tasca, el centre i 
el fisioterapeuta tutor. 
 

 
Competència T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 
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Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T11.1. Mostrar iniciativa davant les dificultats. 

 
Competència T12. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T12.1. Interpretar d’una manera flexible els fets que passen al seu 
entorn. 

 
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 “T3. 
Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes 
establertes, tant de forma oral com per escrit”, “T5. Resoldre 
problemes”,  “T7. Treballar en equip”, “T9. Raonar amb sentit crític”, 
“T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor” i “T12. Reconèixer i afrontar 
els canvis amb facilitat”. 

 
 

CONTINGUTS 

 
 
Mitjançant la realització del Pràcticum es pretén integrar tots els coneixements, habilitats, destreses,  
actituds i valors adquirits en afeccions de l’aparell locomotor poc complexes, sota la tutela de 
fisioterapeutes qualificats, es desenvoluparan totes les competències professionals, capacitant per a 
una atenció de fisioteràpia eficaç, mitjançant 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, E9.20, 
E12, T3, T5, T7, T11, 

T12, G2 

105 

Act. 
autònomes 

Redacció d’una 
memòria de les 
estades clíniques 

E4, T3, 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 aproximat 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,  
E9.20, E12, T3, T5, 
T7, T11, T12, G2 

--- 

L’informe d’autoavaluació de 
l’alumne 

1% 
T9 

--- 

La memòria del pràcticum 39% E4,  T3,  G2 --- 

HORES TOTALS --- 
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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 
 

 

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. 
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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 2 

INTEGRACIÓ EN L’EQUIP DE FISIOTERÀPIA 2 

ACTIVITATS DIRIGIDES A LA PROMOCIÓ I MANTENIMENT DE LA SALUT 2 

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 PATOLOGIA HUMANA - II 
Codi 200551 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  FB. 

Curs 2 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. JOSEP LLUÍS HEREDIA BUDÓ 

e-mail josep.heredia@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 

 
Nom professor/a DRA. JUDITH LLEBERIA 

e-mail judith.lleberia@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. RICHARD MAAST 

e-mail richmavi@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. FRANCESC NOVELL 

e-mail francesc.novell@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. JOSEP PUBILL 

e-mail josep.pubill@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 ANATOMIA – I 

 ANATOMIA – II 

 FISIOLOGIA – I 

 FISIOLOGIA – II 
 

mailto:josep.heredia@eug.es
mailto:josalvar@vhebron.net
mailto:judith.lleberia@eug.es
mailto:richmavi@gmail.com
mailto:francesc.novell@eug.es
mailto:josep.pubill@eug.es
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 Matèria:  Patologia Humana. 

 

 Aquesta assignatura, junt amb l’assignatura “Patologia Humana I” pretenen que l’estudiant 
adquireixi els coneixements necessaris sobre l’etiologia, epidemiologia, patogènia, anatomia 
patològica, pronòstic, evolució, diagnòstic i tractament dels principals processos patològics 
susceptibles de tractament en Fisioteràpia en l’àmbit de la Traumatologia, la Reumatologia, la 
Neurologia, la Cardiologia, la Pneumologia i la Uroginecologia. També es pretén que 
l’estudiant adquireixi coneixement bàsics sobre  el Diagnòstic per la Imatge aplicat a les 
patologies de l’Aparell Respiratori, el Sistema Nerviós Central, l’Aparell Digestiu, el Sistema 
Vascular i l’Aparell Urinari. 

 

 El coneixement dels diferents processos patològics és bàsic dins del perfil de la titulació per a 
realitzar el diagnòstic de fisioteràpia i per planificar, aplicar i avaluar el tractament de 
fisioteràpia. 

 

 
 
 
 
 

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 E1.17. Explicar la fisiopatologia de les principals malalties que són 
susceptibles de tractament de fisioteràpia, identificant les 
manifestacions que apareixen al llarg del procés. 

Objectius específics: 
E1.17.1. Definir que és la Neurologia. 
E1.17.2. Explicar en què consisteix l’acte mèdic en Neurologia. 
E1.17.3. Descriure l’exploració neurològica i les seves alteracions. 
E1.17.4. Descriure les proves complementàries en Neurologia. 
E1.17.5. Enumerar els principals processos patològics en 
Neurologia. 
E1.17.6. Explicar la classificació dels diferents processos patològics 
en Neurologia. 
E1.17.7. Recordar l’anatomofisiologia de les estructures 
anatòmiques relacionades amb els processos patològics en 
Neurologia. 
E1.17.8. Explicar l’epidemiologia descriptiva (incidència i 
prevalença) dels diferents processos patològics en Neurologia. 
E1.17.9. Enumerar els factors de risc (epidemiologia analítica) que 
predisposen a patir patologies neurològiques. 
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E1.17.10. Descriure l’etiologia dels diferents processos patològics en 
Neurologia. 
E1.17.11. Explicar la patogènia dels diferents processos patològics 
en Neurologia. 
E1.17.12. Descriure l’anatomia patològica dels diferents processos 
patològics en Neurologia. 
E1.17.13. Descriure la clínica que presenten els diferents processos 
patològics en Neurologia. 
E1.17.14. Explicar el pronòstic dels diferents processos patològics en 
Neurologia. 
E1.17.15. Explicar l’evolució dels diferents processos patològics en 
Neurologia. 
E1.17.16. Enumerar les proves complementàries que es realitzen en 
els diferents processos patològics en Neurologia. 
E1.17.17. Explicar com es realitza el diagnòstic dels diferents 
processos patològics en Neurologia. 
E1.17.18. Descriure el Diagnòstic diferencial dels principals 
processos patològics en Neurologia. 
E1.17.19. Explicar la fisiologia pulmonar. 
E1.17.20. Explicar la fisiopatologia pulmonar. 
E1.17.21. Descriure les proves funcionals respiratòries. 
E1.17.22. Descriure les diferents tècniques que s’utilitzen en 
pneumologia i cirurgia toràcica. 
E1.17.23. Descriure els símptomes i signes a la patologia 
respiratòria. 
E1.17.24. Descriure els principals processos patològics respiratoris. 
E1.17.25. Explicar la fisiopatologia de les insuficiències cardíaques 

E1.17.26. Descriure els processos patològics i disfuncions 
uroginecològiques que són susceptibles de tractament de 
Fisioteràpia. 

E1.17.27. Explicar la classificació, l’epidemiologia, etiologia, 
patogènia, factors de risc, anatomia patològica, clínica, pronòstic, 
evolució, proves complementàries i diagnòstic de les incontinències 
urinàries. 
E1.17.28. Explicar l’epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de 
risc, anatomia patològica, clínica, pronòstic, evolució, proves 
complementàries i diagnòstic de l’estrenyiment, la incontinència 
fecal, la incontinència de gasos, i la urgència fecal. 
E1.17.29. Explicar l’epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de 
risc, anatomia patològica, clínica, pronòstic, evolució, proves 
complementàries i diagnòstic de les principals disfuncions sexuals. 
E1.17.30. Descriure les diferents tècniques de diagnòstic per la 
imatge que es fan servir en l’estudi de les patologies de l’Aparell 
Respiratori, el Sistema Nerviós Central, l’Aparell Digestiu, el Sistema 
Vascular i l’Aparell Urinari. 
E1.17.31. Descriure les diferents tècniques de diagnòstic per la 
imatge que es fan servir en l’àmbit de l’Obstetrícia i la Ginecologia. 
E1.17.32. Explicar la semiologia radiològica de l’Aparell Respiratori, 
el Sistema Nerviós Central, l’Aparell Digestiu, el Sistema Vascular i 
l’Aparell Urinari. 
E1.17.33. Explicar la semiologia radiològica en Obstetrícia i 
Ginecologia. 
E1.17.34. Descriure el concepte, bases físiques, tipus d’estudis i 
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indicacions de l’Angiorradiologia. 
E1.17.35. Descriure les diferents tècniques de diagnòstic per la 
imatge que es fan servir en l’estudi de les patologies de l’Aparell 
Respiratori, el Sistema Nerviós Central, l’Aparell Digestiu, el Sistema 
Vascular i l’Aparell Urinari. 
E1.17.36. Descriure les diferents tècniques de diagnòstic per la 
imatge que es fan servir en l’àmbit de l’Obstetrícia i la Ginecologia. 
E1.17.37. Explicar la semiologia radiològica de l’Aparell Respiratori, 
el Sistema Nerviós Central, l’Aparell Digestiu, el Sistema Vascular i 
l’Aparell Urinari. 
E1.17.38. Explicar la semiologia radiològica en Obstetrícia i 
Ginecologia. 
 

E1.18.  Enumerar els tractament medicoquirúrgics, fundamentalment en 
els seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics, que s’apliquen en les 
principals malalties que són susceptibles de tractament de fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E1.18.1. Descriure les diferents opcions terapèutiques, mediques i 
quirúrgiques,  que s’apliquen en els diferents processos patològics 
en Neurologia que són susceptibles de tractament de fisioteràpia. 
E1.18.2. Explicar el tractament que s’aplica en les diferents 
patologies cardíaques i respiratòries que són susceptibles de 
tractament de fisioteràpia. 
E1.18.3. Explicar el tractament que s’aplica en les incontinències 
urinàries,  l’estrenyiment, la incontinència fecal, la incontinència de 
gasos,  la urgència fecal i les principals disfuncions sexuals. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. PATOLOGIA NEUROLÒGICA 

1.1. La neurologia com a especialitat mèdica 
1.1.1. Què és la Neurologia? 
1.1.2. L’acte mèdic en Neurologia 
1.1.3. L’exploració neurològica i les seves  alteracions 

1.1.3.1. Nivell de consciència 
1.1.3.2. Funcions cerebrals superiors 
1.1.3.3. Exploració de la visió 
1.1.3.4. Exploració sistema motor 
1.1.3.5. Exploració sistemes sensitius 

1.1.4. Les proves complementàries en Neurologia 
1.2. Patologia de la medul·la espinal  

1.2.1. Record anatomofisiològic medul·lar 
1.2.2. Síndromes de lesió medul·lar 

1.2.2.1. Síndrome d’astes anteriors 
1.2.2.2. Síndrome piramidal 
1.2.2.3. Síndrome de lesió combinada d’astes anteriors i via piramidal 
1.2.2.4. Síndrome de la comissura gris 
1.2.2.5. Síndrome del gangli espinal 
1.2.2.6. Síndrome de les arrels posteriors 
1.2.2.7. Síndrome dels cordons posteriors 
1.2.2.8. Síndrome de lesió combinada de cordons posteriors i vies corticoespinals (mielosi 

funicular) 
1.2.2.9. Síndrome d’hemisecció medul·lar 
1.2.2.10. Síndromes de secció medul·lar 

1.2.3. Síndrome de compressió medul·lar 
1.2.4. Siringomièlia 

1.3. Trastorns del moviment (l) 
1.3.1. Record anatomofuncional del sistema extrapiramidal 
1.3.2. Classificació 

1.3.2.1. Síndromes extrapiramidals rigido-acinètics 
1.3.2.2. Síndromes extrapiramidals discinètics 

1.3.3. Malaltia de Parkinson 
1.4. Trastorns del moviment (II) 

1.4.1. Tractament malaltia de Parkinson 
1.4.2. Síndromes parkinsonians secundaris o simptomàtics 
1.4.3. Corea 
1.4.4. Atetosis 
1.4.5. Balisme 
1.4.6. Distònia 
1.4.7. Tremolors 
1.4.8. Tics  
1.4.9. Mioclonies 
1.4.10. Trastorns del moviment induïts per fàrmacs 

1.5. Síndrome vestibular 
1.5.1. El sistema vestibular 
1.5.2. Correlació anatomofisiològica i clínica 
1.5.3. Clínica de la síndrome vestibular 
1.5.4. Tipus de síndrome vestibular 
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1.5.5. Síndrome vestibular perifèrica 
1.5.6. Síndrome vestibular central 

1.5.7. Etiologia de la síndrome vestibular perifèrica i central 
1.5.8. Vertigen postural benigne 
1.5.9. Neuronitis vestibular 
1.5.10. Vertigen postural fòbic 
1.5.11. Síndrome de Ménière 
1.5.12. Vertígens post-traumatismes 
1.5.13. Vertígens induïts per drogues i tòxics 
1.5.14. Paroxísmia vestibular 

1.6. Síndrome cerebel·lós i atàxies hereditàries 
1.6.1. Record anatomofisiològic del cerebel i les seves vies 
1.6.2. Clínica del síndrome cerebel·lós 
1.6.3. Tipus de síndrome cerebel·lós 
1.6.4. Etiologia del síndrome cerebel·lós 
1.6.5. Atàxies hereditàries (AH) 

1.6.5.1. AH autonòmiques recessives 
1.6.5.2. AH autonòmiques dominants 

1.7. Malalties de la mielina  
1.7.1. Concepte i classificació 
1.7.2. Malalties desmielinitzants 
1.7.3. Malalties desmielinitzants 
1.7.4. Clínica 
1.7.5. Exploracions paraclíniques 
1.7.6. Formes clíniques. Evolució 
1.7.7. Pronòstic 
1.7.8. Diagnòstic 
1.7.9. Criteris diagnòstics 
1.7.10. Diagnòstic diferencial 
1.7.11. Tractament 

1.8. Demències 
1.8.1. Alteracions de la memòria 
1.8.2. Concepte de demència 
1.8.3. Criteris diagnòstics de demència 
1.8.4. Categorització de la demència 
1.8.5. Clínica de la demència 
1.8.6. Epidemiologia 
1.8.7. Etiologia 
1.8.8. Malaltia d’Alzheimer 
1.8.9. Demències frontotemporals 
1.8.10. Demència per cossos de Lewy 
1.8.11. Demència vascular 
1.8.12. Demències tractables 

1.9. Ictus (I) 
1.9.1. Classificació nosològica 

1.9.1.1. Ictus isquèmic 
1.9.1.2. Ictus hemorràgic 

1.9.2. Epidemiologia descriptiva 
1.9.3. Epidemiologia analítica: FR 
1.9.4. Prevenció primària 
1.9.5. Definició. Concepte 
1.9.6. Etiopatogènia 
1.9.7. Classificació clínica 
1.9.8. Avaluació diagnòstica 
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1.9.9. Pronòstic 
1.9.10. Tractament 

1.10. Ictus (II) 
1.10.1. Classificació clínica de l’infart cerebral 
1.10.2. Classificació etiològica 
1.10.3. Tractament 

1.11. Ictus (III) 
1.11.1. HEMORRÀGIA INTRACEREBRAL 
1.11.2.  HEMORRÀGIA SUBARACNOIDEA 

1.12. Malalties de la motoneurona 
1.12.1. Concepte i classificació 
1.12.2. Esclerosi lateral amiotròfica 
1.12.3. Malalties de la motoneurona inferior 

1.12.3.1. Herència recessiva: atrofies musculars espinals 
1.12.3.2. Herència dominant: Neuropatia motora multifocal amb bloquejos de la 

conducció 
1.12.3.3. Herència dominant lligada al cromosoma X: Malaltia de Kennedy 

1.12.4. Malalties de la motoneurona superior 
1.12.4.1. Esporàdica: Esclerosi lateral primària 
1.12.4.2. Hereditàries: Paraplegia espàstica hereditària o familiar 
1.12.4.3. Adquirides 

1.13. Neuropaties perifèriques 
1.13.1. Classificació topogràfica 
1.13.2. Classificació neuropatològica 
1.13.3. Classificació clínica 
1.13.4. Classificació etiològica 
1.13.5. Classificació segons instauració i evolució 
1.13.6. Simptomatologia 
1.13.7. Diagnòstic 
1.13.8. Neuropaties  hereditàries motores i sensitives 

1.13.8.1. Malaltia de Charcot-Marie-Tooth hipertròfica 
1.13.9. Polirradiculoneuritis 

1.13.9.1. Síndrome de Guillain-Barré 
1.13.9.2. Polirradiculoneuropatia inflamatòria crònica recidivant (CIDP) 

1.13.10. Neuropatia motora multifocal amb bloquejos de la conducció 
1.14. Malalties musculars: miopaties 

1.14.1. Record  anatomofisiològic 
1.14.2. Concepte 
1.14.3. Manifestacions clíniques 
1.14.4. Exploracions complementàries 
1.14.5. Classificació 
1.14.6. Distròfies musculars 
1.14.7. Miopaties congènites 
1.14.8. Malalties miotòniques-canalopaties 
1.14.9. Miopaties metabòliques 
1.14.10. Miopaties adquirides 

1.15. Malalties unió neuromuscular 
1.15.1. Concepte i classificació 
1.15.2. Miastènia gravis 
1.15.3. Síndromes miasteniformes presinàptics 

1.15.3.1. Síndrome de Eaton-Lambert 
1.15.3.2. Botulisme 
1.15.3.3. Paràlisi per picada de paparres 

1.16. Tumors cerebrals 
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1.17. Traumatisme cranioencefàlic 
 

 
2. PATOLOGIA CARDÍACA I RESPIRATÒRIA 

2.1. Fisiologia pulmonar 
2.2. Fisiopatologia pulmonar 
2.3. Proves funcionals respiratòries 
2.4. Tècniques en pneumologia i cirurgia toràcica 
2.5. Símptomes i signes a la patologia respiratòria 
2.6. Malalties que cursen amb una alteració obstructiva 

2.6.1. Asma 
2.6.2. Fibrosi quística 
2.6.3. Bronquièctasi 

2.7. Malalties que cursen amb una alteració restrictiva 
2.7.1. Malalties pulmonars i de la caixa toràcica 
2.7.2. Malalties pleurals 

2.8. Malalties vasculars 
2.8.1. Cor pulmonale 
2.8.2. Tromboembolisme pulmonar 
2.8.3. Edema agut de pulmó 

2.9. Càncer de pulmó 
2.10.  Risc quirúrgic i complicacions respiratòries postcirurgia i per traumatisme toràcic 
2.11.  Infeccions respiratòries 

2.11.1. Pneumònia 
2.11.2. Abscés de pulmó 

2.12.  
2.13. Insuficiència respiratòria aguda i crònica 
2.14. Síndrome d’apnea del son 
2.15.  Oxigenoteràpia 
2.16. Ventilació mecànica no invasiva 
2.17. Insuficiència cardíaca. 
 

 
3. PATOLOGIA UROGINECOLÒGICA 

3.1. Processos patològics i disfuncions uroginecològiques que són susceptibles de tractament de 
Fisioteràpia 

3.1.1. Classificació. 
3.1.2. Record  anatòmic i fisiològic. 
3.1.3. Les proves complementàries en Uroginecologia 

3.2. Embaràs i part. 
3.2.1. Fisiologia de l’embaràs 
3.2.2. Fisiologia del part 
3.2.3. Fisiopatologia del part 
3.2.4. Lesions postpart 

3.3. Incontinència urinària. 
3.3.1. Classificació de les incontinències urinàries. 
3.3.2. Incontinència urinària femenina: epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de risc, 

anatomia patològica, clínica, pronòstic, evolució, proves complementàries, diagnòstic i 
tractament. 

3.3.3. Incontinència urinària masculina: epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de risc, 
anatomia patològica, clínica, pronòstic, evolució, proves complementàries, diagnòstic i 
tractament. 

3.4. Coloproctologia. 
3.4.1. Classificació de les incontinències urinàries. 
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3.4.2. Incontinència urinària femenina: epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de risc, 
anatomia patològica, clínica, pronòstic, evolució, proves complementàries, diagnòstic i 
tractament. 

3.4.3. Incontinència urinària masculina: epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de risc, 
anatomia patològica, clínica, pronòstic, evolució, proves complementàries, diagnòstic i 
tractament. 

3.5. Disfuncions sexuals. 
3.5.1. Epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de risc, anatomia patològica, clínica, 

pronòstic, evolució, proves complementàries, diagnòstic i tractament. 
3.6. Prolapse genital. 

3.6.1. Epidemiologia, etiologia, patogènia, factors de risc, anatomia patològica, clínica, 
pronòstic, evolució, proves complementàries, diagnòstic i tractament. 

 
4. DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE 

4.1. Aparell Respiratori 
4.1.1. Tècniques d’estudi principals. 
4.1.2. Semiologia radiològica pulmonar i patrons radiològics. 

4.2. S.N.C. 
4.2.1. Tècniques d’estudi principals. 
4.2.2. Semiologia radiològica del S.N.C. 

4.3. Aparell Digestiu     
4.3.1.    Tècniques d’estudi principals.  
4.3.2. Semiologia radiològica de l’aparell digestiu.                   

4.4. Sistema vascular   
4.4.1.    Tècniques d’estudi principals. 
4.4.2. Semiologia radiològica del sistema vascular.                    

4.5. Obstetrícia i ginecologia     
4.5.1. Tècniques d’estudi principals. 
4.5.2. Semiologia radiològica.  

4.6. Aparell urinari    
4.6.1.   Tècniques d’estudi principals. 
4.6.2. Semiologia radiològica.                        
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases  sobre els principals processos 
patològics en els àmbits de la neurologia, la cardiologia la pneumologia i la uroginecologia així 
com els seus tractaments, tant mèdics com quirúrgics. També es desenvoluparan les principals 
tècniques de diagnòstic per la imatge aplicat a les patologies de l’Aparell Respiratori, el 
Sistema nerviós Central, l’Aparell Digestiu, el Sistema Vascular i l’Aparell Urinari. Les 
exposicions es desenvoluparan amb suport de les TIC. 

 
Hores estimades: 58,5. 

 
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: 89,5. 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides Exposicions teòriques E1.17, E1.18 58,5 

Act. 
autònomes 

Treball autònom E1.17, E1.18 89,5 

HORES TOTALS 148 
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AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements adquirits en cadascun dels blocs de que consta l’assignatura mitjançant proves escrites.  
 

Ver en el anexo-I el detalle de las actividades evaluativas. 

 
Veure a l’annex-I el detall de les activitats d’avaluació.  
 
Per 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 04/06/2018 al 18/06/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 19/06/2018 al 29/06/2018. 
 
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 100% E1.17, E1.18 2 

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

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

PATOLOGIA NEUROLÒGICA 

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. 

PATOLOGIA UROGINECOLÒGICA 

J. Salinas, M. Rapariz 1997 Tratado de reeducación en 
urogineproctología 

 Madrid Salinas-Rapariz eds 

P. Abrams, L. Cardozo,  S. 
Khoury, A. Wein 

2009 Incontinence  Paris Editions 21 

J. Laycock, J. Haslam 2007 Therapeutic management of 
incontinence and pelvic pain, 
pelvic organ disorders 

 London Springer Ed 

A. Montoto Marques 2005 Lesión medular y vejiga 
neurógena 

 Barcelona Ars Medica 

P.E. Papa Petros 2006 Suelo pelvico en la mujer. 
Funcion, disfuncion y 
tratamiento según la teoria 
integral 

 Barcelona Mayo Eds 

J. Moreno Sierra 2007 Atlas de incontinencia urinaria 
y suelo pélvico 

 Madrid Ene Eds 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

PATOLOGIA NEUROLÒGICA 

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

Harrison. 2010 Principios de medicina interna.   McGraw-Hill 

PATOLOGIA CARDÍACA I RESPIRATÒRIA 

Netter,F.H.  2000 Sistema Respiratorio  Barcelona Masson 

Gold, W.,Nadel J., Nader, J.   2003 Atlas de técnicas en 
Neumología 

 Madrid Elsevier 

Albert, R., Spiro, S. Jett, J. 2001 Tratado de Neumología  Madrid Harcourt 

Fauci, A.  2008 Harrison, Principios de 
Medicina Interna 

 México Macgraw-Hill 

PATOLOGIA UROGINECOLÒGICA 

D. Wise, R. Anderson 2003 A headache in the pelvis: a new 
understanding and treatment 
for prostatitis and chronic 
pelvic pain syndromes 

 USA Ed National Center 
for Pelvic Pain 
Research 

 

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 (100%) 
 

 
Proves teòriques tipus test: 

 

 Patologia Neurològica (30%). 

 Número total de preguntes de la prova: 32. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 40 minuts. 

 

 Patologia Cardíaca i Respiratòria (30%). 

 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. 

 

 Patologia Uroginecològica (20%). 

 Número total de preguntes de la prova: 18. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova:  30 minuts. 

 

 Diagnòstic per la Imatge (20%). 

 Número total de preguntes de la prova: 15. 

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

correcta. 

 Temps màxim de la prova: 20 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 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES DE L’APARELL 

LOCOMOTOR - II 
Codi 200552 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB. 

Curs 2 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 SR. PEDRO RUBIO 

e-mail pedrorubio@cosglobal.com 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

Nom professor/a SRA. VANESSA BAYO TALLÓN 

e-mail vanesa.bayo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ESTHER BERGEL PETIT 

e-mail esther.bergel@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MARÍA BORREGO 

e-mail maria.borrego@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. BEGOÑA CAPILLA 

e-mail begona.capilla@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. MELANIA MASÓ NUÑEZ 

e-mail melania.maso@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. GEORGINA PARDINA 

e-mail ginaosteo@gmail.com 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. VICENÇ PUNÇOLA 

e-mail vicenç.punsola@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

mailto:pedrorubio@cosglobal.com
mailto:vanesa.bayo@eug.es
mailto:maria.borrego@eug.es
mailto:begona.capilla@eug.es
mailto:melania.maso@eug.es
mailto:vicenç.punsola@eug.es
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Nom professor/a DR. ENRIC SIRVENT 

e-mail enric.sirvent@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. RICARD TUTUSAUS 

e-mail ricard.tutusaus@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SR. JOSÉ MIGUEL AGUILILLA 

e-mail jose.aguililla@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura  és aconsellable haver 
realitzat l’assignatura “VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA DE L’APARELL LOCOMOTOR” en el primer 
semestre de segon curs. 

 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor. 
 

 Aquesta assignatura pretén assentar les bases de tractament de fisioteràpia de l’aparell 
locomotor a les extremitats. 

 

 El coneixement del tractament de fisioteràpia de les extremitats és imprescindible dins el 
perfil de la titulació i de la professió de fisioteràpia. 

 

 
 
 

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 E1.21. Descriure i analitzar el moviment humà. 
Objectius específics: 
E1.21.1. Relacionar les alteracions de les extremitats amb la 
normalitat biomecànica. 

 

mailto:enric.sirvent@eug.es
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Competència E3. Demostrar coneixement suficient dels mètodes, procediments i actuacions 
fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica. 

Resultats d’aprenentatge E3.2. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir 
com a  conseqüència de la intervenció de fisioteràpia en les alteracions 
de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E3.2.1. Descriure les modificacions que provoca sobre el teixit, els 
diferents tipus de teràpia manual a les extremitats. 
E3.2.2. Descriure les modificacions que provoca sobre el teixit, els 
diferents tipus de tècniques actives a les extremitats. 
E3.2.3. Descriure l’evolució natural de les diferents patologies de les 
extremitats. 
E3.2.4. Descriure l’orientació terapèutica òptima per la correcta 
evolució tissular a les extremitats. 

E3.3. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions de fisioteràpia en 
les diferents especialitats clíniques que tracten les afeccions de l’aparell 

locomotor. 
Objectius específics: 
E3.3.1. Aplicar els mètodes de reeducació de les diferents 
patologies de les extremitats.  
E3.3.2. Descriure l’orientació terapèutica òptima per les patologies 
de les extremitats. 

 
E3.4. Aplicar mètodes específics d’intervenció de fisioteràpia per 
promoure hàbits de vida saludable, en relació a l’aparell locomotor, 
mitjançant l’educació per a la salut. 

Objectius específics: 
E3.4.1. Explicar els consells adequats de vida per les persones 
afectes d’alteracions de les extremitats. 

 

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 E5.1. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament fisioterapèutic en 
l’àmbit de les afeccions del sistema musculoesquelètic. 

Objectius específics: 
E5.1.1. Formular els tractaments adients pels casos clínics proposats 
en les patologies de les extremitats. 

 

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

Resultats d’aprenentatge E8.3. Establir hipòtesis diagnòstiques de fisioteràpia mitjançant casos 
clínics amb alteracions del sistema musculoesquelètic. 

Objectius específics: 
E8.3.1. Realitzar el diagnòstic de fisioteràpia previ necessari, pel 
posterior plantejament terapèutic. 

 

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

Resultats d’aprenentatge E9.4. Definir els objectius generals i específics per a l’aplicació del 
tractament fisioterapèutic en alteracions de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.4.1. Identificar els objectius prioritaris en les principals 
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alteracions de l’aparell locomotor a les extremitats. 
 

E9.5. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic d’alteracions de l’aparell 
locomotor. 

Objectius específics: 
E9.5.1. Identificar les prioritats a resoldre en els problemes que 
afecten a l’aparell locomotor en funció de: 
- L’alteració de la mobilitat. 
- Els factors que afavoreixen la perpetuació de la malaltia o 

l’aparició d’altres de noves. 
- El dolor. 
- El grau de precocitat de l’alteració.  
 

E9.6. Enumerar els diferents tipus de material i aparells a utilitzar en el 
tractament fisioterapèutic d’alteracions de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E9.6.1. Utilitzar: 
- Mecanoteràpia. 
- Material propioceptiu. 

- Material de mobilització tissular. 
 

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 E17.1. Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia 
basats en l’evidència en les alteracions del sistema musculoesquelètic. 

Objectius específics: 
E17.1.1. Localitzar articles i bibliografia publicats sobre fisioteràpia 
de les extremitats basats en l’evidència científica. 
E17.1.2. Analitzar els diferents protocols establerts i consensuats en 
fisioteràpia de les extremitats. 

 

Competència E20. Aplicar els mecanismes de garantía de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, 
segons criteris reconeguts i validats. 

Resultats d’aprenentatge E20.3. Descriure les guies de bona pràctica clínica aplicades a alteracions 
de l’aparell locomotor. 

Objectius específics: 
E20.3.1. Descriure els algoritmes més consensuats en fisioteràpia de 
les extremitats. 
E20.3.2. Nombrar i identificar les guies de bona pràctica clínica 
existents  a les patologies comentades. 

 
Competències Transversals 

 
Competència T2. Organitzar i planificar. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T2.1. Formular el tractament dels casos clínics proposats seguint 
algoritmes o raonaments clínics lògics. 

 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Plantejar solucions possibles als problemes plantejats com a 
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casos clínics sobre pacients reals. 

 
 
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 “T2. 
Organitzar i planificar” i “T5. Resoldre problemes”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. FISIOTERÀPIA DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 

 
1.1 CONTINGUTS DE LES CLASSES TEÒRIQUES. 

 
1.1.1 BASES TEÒRIQUES DEL TRACTAMENT REEDUCADOR DE L’ESPATLLA DOLOROSA.  
1.1.2 BASES TEÒRIQUES DEL TRACTAMENT REEDUCADOR DE L’ESPATLLA RÍGIDA. 
1.1.3 BASES TEÒRIQUES DEL TRACTAMENT REEDUCADOR DEL COLZE. 
1.1.4 BASES TEÒRIQUES DEL TRACTAMENT REEDUCADOR DE LA MÀ. METODOLOGIA 

D’ORGANITZACIÓ TERAPÈUTICA. 
1.2 CONTINGUTS DE LES CLASSES PRÀCTIQUES. 

1.2.1 PRÀCTICA DE TÈCNIQUES DE REEDUCACIÓ PER L’ESPATLLA DOLOROSA I DEL COLZE. 
1.2.1.1 REHARMONITZACIÓ ARTICULAR. 
1.2.1.2 TREBALL MUSCULAR. 
1.2.1.3 ESTIRAMENT DE LA CÀPSULA POSTERIOR. 

1.2.2 PRÀCTICA DE TÈCNIQUES BÀSIQUES PER L’ESPATLLA SEMIRÍGIDA. 
1.2.2.1 REEDUCACIÓ PER L’ESCÀPULA. 
1.2.2.2 TRACTAMENT DE LES COMPLICACIONS MUSCULARS. 
1.2.2.3 TRACTAMENTS DOMICILIARIS. 

1.2.3 PRÀCTICA DE TÈCNIQUES DE REEDUCACIÓ PER L’ESPATLLA RÍGIDA. 
1.2.3.1 TÈCNIQUES MIOFASCIALS APLICADES A LA CAPSULITIS. 
1.2.3.2 APLICACIÓ DEL MÈTODE PNF A LA CAPSULITIS. 

1.2.4 TÈCNIQUES DE TRACTAMENT MUSCULAR EN EPICONDILITIS LATERALS,  EPICONDILITIS 
MEDIALS I MUSCULATURA INTRÍNSECA DE LA MÀ. 

1.2.5 TÈCNIQUES DE LLISCAMENT TENDINÓS DE FLEXORS EN CARA ANTERIOR DE CANELL, 
EXTENSORS EN CARA POSTERIOR DE CANELL I EXTENSORS EN CARA POSTERIOR DEL 
DIT. 

1.2.6 TÈCNIQUES DE ELASTIFICACIÓ DE CAPSULA ANTERIOR DE CANELL, LLIGAMENTS 
COL·LATERALS DE LES ARTICULACIONS METACARPOFALÀNGIQUES I LLIGAMENTS 
ANTERIORS DE LES ARTICULACIONS INTERFALÀNGIQUES PROXIMALS. 

1.2.7 TÈCNIQUES ARTICULARS DE LLISCAMENT DE RUD I TMC, TÈCNIQUES DE 
RECENTRATGE DE LES ARTICULACIONS RADIOCARPIANA I MIG CARPIANA, TÈCNIQUES 
DE DESCOLAPSE DE LES ARTICULACIONS METACARPOFALÀNGIQUES I 
INTERFALÀNGIQUES. 

1.2.8 TÈCNIQUES DE FNP EN PIVOTS DE COLZE AMB FACILITACIONS DISTALS. 
1.2.9 TÈCNIQUES DE TREBALL ELECTROACTIU. 

 
2. FISIOTERÀPIA DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
 

2.1 CONTINGUT TEÒRIC. 
2.1.1 NORMES BÀSIQUES PER AL TRACTAMENT DE LES EEII. 

2.1.1.1 TRACTAMENT LOCAL. TRACTAMENT GLOBAL. 
2.1.1.2 TRACTAMENT: INTENSITAT, DOSIFICACIÓ, TEMPS, ERRORS 

COMUNS, REEVALUACIÓ, ... 
2.1.2 REPÀS TÈCNIQUES. OBJECTIUS I TÈCNICA. 

2.1.2.1 REPÒS VERSUS ACTIVITAT. QUAN RECOMANAR REPÒS, QUAN ACTIVITAT. 
2.1.2.2 EFECTES. 
2.1.2.3 ACTIVITAT FÍSICA TERAPÈUTICA. QUAN I COM. 
2.1.2.4 DISMINUIR LA SENSIBILITZACIÓ. EFECTES SOBRE EL DOLOR. 
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2.1.2.5 MILLORAR RIGIDESA RELATIVA. GUANYAR BALANÇ ARTICULAR. 
2.1.2.6 GUANYAR ESTABILITAT I CONTROL MOTOR. 
2.1.2.7 EFECTES VASOMOTORS. 
2.1.2.8 MILLORAR ELS PATRONS DE MOVIMENT. 
2.1.2.9 AJUDES TÈCNIQUES. (EMBENATS, FÈRULES, ORTESI, MATERIAL ORTOPÈDIC, 

UTILITZACIÓ CROSSES, BASTÓ, ...). 
2.2 APLICACIONS PRÀCTIQUES. 

2.2.1 FISIOTERÀPIA EN LA PATOLOGIA DE MALUC. 
2.2.1.1 FRACTURES DE PELVIS. CONSIDERACIONS I PRINCIPIS BÀSICS DEL TRACTAMENT. 
2.2.1.2 FRACTURES DE FÈMUR. CONSIDERACIONS I PRINCIPIS BÀSICS DEL TRACTAMENT. 
2.2.1.3 PATOLOGIA ORTOPÈDICA: CONFLICTE FEMOROACETABULAR, LESIONS DEL 

LABRUM, COXARTROSI I PRÒTESI DE MALUC. 
2.2.1.4 PATOLOGIA PARTS BLANES: BURSITIS PERTROCANTÈREA, ENTESOPATIES I 

SÍNDROME DEL PIRAMIDAL. 
2.2.2 FISIOTERÀPIA EN LA PATOLOGIA DE GENOLL. 

2.2.2.1 FRACTURES DE TÍBIA.  
2.2.2.2 DOLOR ANTERIOR DE GENOLL I PROCESSOS DOLOR DEL SISTEMA EXTENSOR. 
2.2.2.3 LESIONS LLIGAMENTOSES MÉS FREQÜENTS (LLEXT, LLINT, LCA). 
2.2.2.4 PATOLOGIA MENISCAL. 
2.2.2.5 PRÒTESI DE GENOLL.  

2.2.3 FISIOTERÀPIA EN LA PATOLOGIA DE TURMELL I PEU. 
2.2.3.1 FRACTURES DISTALS DE TÍBIA I PERONÉ. 
2.2.3.2 ENTORSI DEL COMPLEX ARTICULAR PERIASTRAGALINO. 
2.2.3.3 PEU PRONAT I BASES PER A LA COMPRENSIÓ DE LA PATOLOGIA ORTOPÈDICA 

DE TURMELL I PEU. 
2.3 PRESENTACIÓ DE TREBALLS I COMENTARI DE CASOS CLÍNICS. 
 

3. TERÀPIA MANUAL – PROPIOCEPCIÓ. 
 

3.1 REEDUCACIÓ PROPIOCEPTIVA. 
3.1.1 CARACTERÍSTIQUES. 
3.1.2 INDICACIONS. 
3.1.3 CONTRAINDICACIONS. 
3.1.4 MATERIAL A UTILITZAR. 

3.2 PROPIOCEPCIÓ EN LES LESIONS TRAUMÀTIQUES DEL PEU. 
3.3 PROPIOCEPCIÓ EN LES LESIONS TRAUMÀTIQUES DEL GENOLL. 
3.4 PROPIOCEPCIÓ EN LES LESIONS DE LA CINTURA ESCAPULAR. 
3.5 MOBILITZACIONS GLOBALS DE LA CINTURA ESCAPULAR. 
3.6 ESTIRAMENTS DE LA MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR. 
3.7 EXPLORACIÓ I TRACTAMENT DE LA PRIMERA COSTELLA. 
3.8 EXPLORACIÓ I TRACTAMENT DE L’ARTICULACIÓ ESCAPULOHUMERAL . 
3.9 EXPLORACIÓ I TRACTAMENT DE L’ARTICULACIÓ ESTERNOCOSTOCLAVICULAR. 
3.10 EXPLORACIÓ I TRACTAMENT DE L’ARTICULACIÓ ACROMIOCLAVICULAR. 
3.11 MOBILITZACIONS DE L’ARTICULACIÓ ESTERNOCOSTAL. 
3.12 EXPLORACIÓ I TRACTAMENT DE LA CLAVÍCULA. 
3.13 EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT DEL COLZE. 
3.14 MOBILITZACIONS GLOBALS DEL COLZE. 
3.15 EXPLORACIÓ I TRACTAMENT DEL CAP DEL RADI. 
3.16 MOBILITZACIONS DEL CARP. 

4. INTRODUCCIÓ A LA MARXA NÒRDICA 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Exposicions teòriques on es proporcionaran les bases teòriques de la fisioteràpia de les 
extremitats, amb suport gràfic i informàtic. 

 
Hores estimades: 17,5. 
 

 Exposicions pràctiques on el professor exposarà, sobre un model, com es realitzen les diferents 
tècniques, s’utilitzarà suport gràfic i informàtic. 

 
Hores estimades: 17. 
 

 Presentació i resolució de casos clínics. Es presentarà diferents casos clínics a partir dels quals els 
alumnes hauran de plantejar el tractament necessari i el raonament de l’ordre, i tipologia del 
tractament presentat 

 
Hores estimades: 4. 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 

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

 
Hores estimades: 27. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 Cerca de la bibliografia actualitzada sobre els temes proposats, revisió crítica de la metodologia 
dels articles, i realització d’un resum de continguts. 
Hores estimades: 10. 
 
 

 Realització d’un treball d’avaluació crítica de la documentació actual, prèviament seleccionada pels 
propis alumnes, en grup.  

 
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: 61,75. 
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TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E1.21, E3.2, E3.3, E3.4, 
E5, E8, E9.4, E9.5,  E9.6,  
E17, E20.3 

17,5 

Exposicions pràctiques E1.21, E3.3, E3.4, E5,  E8 17 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E1.21, E3.3, E3.4, E5,  E8, 
E9.4, E9.5,  E9.6,  E17,  
T2, T5, G2 

4 

Act. 
supervisades 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E1.21, E3.3, E3.4, E5,  E8 27 

Act. 
autònomes 

Cerca de diversos 
articles 

E1.21, E3.2, E3.3, E3.4, 
E5, E8, E17, E20.3 

10 

Redacció de treballs E1.21, E3.2, E3.3, E3.4, 
E5, E8, E9.4, E9.5,  E9.6, 
E17, E20.3, T2, T5, G2 

10 

Treball autònom E1.21, E3.2, E3.3, E3.4, 
E5, E8, E9.4, E9.5,  E9.6, 
E17, E20.3 

61,75 

HORES TOTALS 147,25 
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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 35%. 

 L’habilitat manual 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 
del 45%. 

 Els treballs escrits i els casos clínics presentats. Amb un pes 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 04/06/2018 al 18/06/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 19/06/2018 al 29/06/2018. 
 
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 35% E1.21, E3.2, E3.3, 
E3.4, E5, E8, E9.4, 
E9.5,  E9.6,  E17, 
E20.3 

2 

Proves practiques 45% E1.21, E3.3, E3.4, E5,  
E8 0,75 

Els treballs escrits i els casos 
clínics 

20% E1.21, E3.2, E3.3, 
E3.4, E5, E8, E9.4, 
E9.5,  E9.6, E17, 
E20.3, T2, T5, G2 

--- 

HORES TOTALS 2,75 
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Vilar,  Sureda 2005 Fisioterapia del 
aparato locomotor 

 Barcelona McGraw Hill 

Voss  D.E.,  Ionta  
M.K.,  Myers  B.J 

1987 Facilitación  
Neuromuscular  
Propioceptiva 

 Argentina Editorial  Médica  
Panamericana 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

  American Journal 
of hand therapy 

    

  British Journal of 

Hand Therapy 
 

    

Sirvent E. Huguet 
J 

Resultados y 
principios de 
reeducación en la 
ruptura del 
manguito de 
rotadores no 
quirúrgico 

Fisioterapia Vol 17 1995 81-89  
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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 

 
 

ANNEX - I DETALL DE L’AVALUACIÓ   

 

PROVES ESCRITES(35%) 
 

Proves teòriques tipus test: 
 

 Extremitats superiors (50%). 

 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:  45.  

 

 Extremitats inferiors (50%). 

 Número total de preguntes de la prova: 15. 

 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 (45%) 
 

FISIOTERÀPIA EXTREMITATS SUPERIORS – ESPATLLA/COLZE (25%) (Dr. Enric Sirvent 
/ Sra. Vanessa Bayo) 
 

Descripció/detall de la prova: 
La prova es basa en una avaluació pràctica on l’alumne ha de realitzar cinc maniobres de 
teràpia manual en relació a l’espatlla i al colze. 

 
Aquesta prova es realitza al final del semestre. 

 
Criteris de puntuació: 
 
Veure Annex – II. 
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FISIOTERÀPIA EXTREMITATS SUPERIORS – CANELL/MÀ (25%) (Sr.Vicenç Punsola / 
Sra. María Borrego) 
 

Descripció/detall de la prova: 
La prova es basa en una avaluació pràctica on l’alumne ha de realitzar cinc maniobres de 
teràpia manual en relació al canell i mà. 
 
Aquesta prova es realitza al final del semestre. 

 
Criteris de puntuació: 
 
Veure Annex – II. 

 

 
 

FISIOTERÀPIA EXTREMITATS INFERIORS(25%) (Sr. Pedro Rubio / Sra. Begoña Capilla) 
 
Descripció/detall de la prova: 
La prova es basa en una avaluació pràctica on l’alumne ha de realitzar 2 preguntes de 
maniobres de teràpia manual i 1 teòrica en relació a les extremitats inferiors .  
 
Aquesta prova es realitza al final del semestre. 

 
Criteris de puntuació: 
 
Veure Annex – II. 

 

 
 

TERÀPIA MANUAL - PROPIOCEPCIÓ(25%) (Sr. Ricard Tutusaus / Sra. Georgina 
Pardina) 

 
Descripció/detall de la prova: 
La prova es basa en una avaluació pràctica on l’alumne ha de realitzar tres maniobres de 
teràpia manual i propiocepció.  
 
Aquesta prova es realitza al final del semestre. 

 
Criteris de puntuació: 
 
Veure Annex – II. 
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EL TREBALLS ESCRITS I ELS CASOS CLÍNICS (20%) 
 
 

Descripció/detall del treball:  

1. El treball cal penjar-lo en format Word. 

2. De manera general, el treball, ha de constar en primer lloc d'un petit resum del diagnòstic 
del cas (el mateix que de l’assignatura de VFAL) i de les variables més significatives de 
l'exploració  –això hauria d'ocupar màxim una pàgina–i, de manera més estesa (detallada), el 
tractament que s'aplicaria en cada cas. Recordeu tanmateix que el tractament forma part del 
coneixement teòric i pràctic adquirit en les diferents especialitats de l'assignatura FECLAL II 
(apróx. 2-3 pàgines), és a dir: el tractament que proposeu s'ha de basar en els tractaments que 
han desenvolupat els professors de l'assignatura. També es pot ampliar amb tractaments 
proposats per diferents autors (com no pot esser d'una altra manera, sempre citant l'origen 
bibliogràfic) 

3. El treball s’haurà de penjar en la plataforma Moodle (tasques) en la data indicada amb un 
codi determinat: el nom de l’arxiu que és penja indicarà el grup (A1-B2-A4 etc.) i el tipus de 
treball (Espatlla-Mà-EEII). Per exemple, si el grup A2 ha realitzat un treball de mà, l’arxiu s’ha 
de titular: A2-MÀ o si el B4 l’ha fet d’EEII: B4-EEII o si és d’espatlla: B4-ESP. En aquest punt cal 
remarcar que no s’acceptaran treballs que no segueixin aquesta pauta de “nom de l’arxiu”. El 
treball l'haurà de penjar un dels membres del grup en nom de la resta.  

4. Al costat del títol del treball ha de quedar clar el nom de cadascun dels autors del mateix. 

5. Existeix un aplicatiu diferent per a cada treball de manera que els d’espatlla es pengen en 
espatlla, mà en mà i EEII en EEII. 

6. Cadascun dels integrants del grup avaluarà a la resta de companys del grup. Aquesta 
avaluació s’entregarà, en format paper i en les dates que s'indiquen, a la coordinadora de 
segon curs en un sobre tancat (un sobre per cada grup). Dins del sobre s'ha d'adjuntar un full 
(per alumne) del model: AUTOAVALUACIÓ VFAL GRUPAL. Aquesta avaluació és personal de 
cada membre del grup i avalua la participació de cadascun dels seus companys sota els 
següents paràmetres: Nom de la persona que avalua, Nom de la resta dels components del 
grup. Al costat del nom cadascun dels components del grup caldrà posar-hi una anotació 
personal respecte de la participació que hom considera que aquell membre ha tingut. Aquesta 
anotació personal no serà numèrica. Solament es faran servir 4 opcions: Ha participat com la 
resta / Ha participat menys que la resta/ Ha participat molt per sota del nivell de la resta/ No 
ha participat  (val la pena imprimir i utilitzar el model esmentat i entregar-lo en el termini 
previst). En cas de què algun alumne es consideri, per la majoria dels membres del grup, 
suspès s’haurà de realitzar una reunió amb el professor responsable abans de l'examen escrit. 
Reunió en la qual cadascú dels avaluadors exposaran el motiu de la nota negativa. Les 
avaluacions internes de cada grup no impliquen augment o disminució de la nota del treball 
tret dels esmentats suspesos justificats (pel grup).  
 
7. Es realitzarà una única tutoria d'assistència obligatòria amb el professor corresponent. 
L'objectiu d’aquesta tutoria és  consultar els dubtes finals del treball, especificitat.  El fet de no 
presentar-se  a la tutoria implica penalització en la nota final del treball. 
 
La temporització per les entregues i tutories del treball  és marcaran a l’inici del semestre.  
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Criteris de puntuació: 
 
Veure annex - III 

 
 
 
 

ANNEX – II CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE LES PROVES PRÀCTIQUES 
 

 
Els  5 ítems que s’avaluen en relació a la pràctica de la maniobra són els següents: 
 

- Posició del fisioterapeuta ( amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Execució de la maniobra (amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Seguretat de la maniobra (amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Grau de comunicació fisioterapeuta/pacient (amb un valor de 0 a 2 punts ) 
- Integració del coneixement (amb un valor de 0 a 2 punts ) 
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ANNEX – III CRITERIS DE PUNTUACIÓ DELS TREBALLS ESCRITS 
 

CRITERIS PER L’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE FECLAL II 

Criteri Nivell de qualitat 

Bé Regular Malament 

Presentació del 
treball 

Ben organitzat, 
claredat en la redacció 
dels diferents capítols  
 
 
 
(3 punts) 

Treball exposat amb 
relativa fluïdesa, però 
amb poca soltesa o 
organització de la 
informació  
 
(resta 1 punts) 

Treball expressat  de 
manera desordenada i 
sense claredat   
 
 
 
(resta entre 2,5 i 3 punts) 

Utilització de 
referències 
bibliogràfiques i 
raonament  clínic per 
a la justificació del 
tipus de teràpia 
proposada  pel cas 
exposat  

Utilització correcta de 
raonaments clínics i 
de  referències 
bibliogràfiques 
respecte als 
tractaments que van 
més enllà de les 
utilitzats a la classe 
teòrica 
 
(3 punts) 

Utilització correcta  de 
raonaments clínics i de  
referències 
bibliogràfiques respecte 
als tractaments descrits  
a la classe 
teòrica però sense 
materials addicionals 
(resta entre 1 i 1,5 punts) 

Utilització incorrecta de 
raonaments clínics i de  
referències 
bibliogràfiques respecte 
als tractaments descrits  a 
la classe 
teòrica i sense materials 
addicionals 
 
(resta entre 2 i 3 punts) 

Elaboració d'un 
tractament pel cas 
clínic exposat 

Redacció d'un 
tractament pel cas 
clínic exposat amb les 
exploracions 
practicades i l'ús de 
referències 
bibliogràfiques que 
van més enllà de les 
utilitzades a la classe 
teòrica 
 
(3 punts) 

Redacció d'un tractament 
pel cas clínic exposat 
però que no està basat 
en referències 
bibliogràfiques respecte 
als tractaments descrits  
a la classe 
teòrica i sense materials 
addicionals 
 
(resta entre 1 i 1,5 punts) 

Redacció d'un tractament 
pel cas clínic exposat 
incoherent amb les 
exploracions practicades 
a la hipòtesi diagnòstica i 
elaborada sense 
referències 
bibliogràfiques  
(resta entre 2 i 3  punts) 

Utilització 
d'iconografia adient 
per al tractament pel 
cas clínic exposat 

Iconografia a l’annex 
del treball on es 
poden veure totes les 
tècniques 
terapèutiques 
realitzades des de una 
mirada de teràpia que 
contingui l'aspecte 
local i general 
(1 punt) 

Iconografia a l’annex del 
treball on es poden veure 
totes les tècniques 
terapèutiques realitzades 
però en absència d'una 
mirada de teràpia que 
contingui l'aspecte local i 
general 
 
(resta 0,5 punts) 
 

Iconografia pobre amb 
totes les tècniques 
terapèutiques realitzades 
o utilitzant tècniques 
equivocades  
 
 
 
(resta entre 0,5 i 1 punt) 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA - I 
Codi 200553 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB. 

Curs 2 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. MARTA FERNÁNDEZ LOBERA  

e-mail marta.fernandez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

 
Nom professor/a SR. VANESSA BAYO 

e-mail vanesa.bayo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a SRA. ELIA GONZÁLEZ 

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 

 
Nom professor/a SR. ISIDRO REDONDO 

e-mail isidro.redondo@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
Nom professor/a DR. ENRIC SIRVENT 

e-mail enric.sirvent@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

mailto:marta.fernandez@eug.es
mailto:vanesa.bayo@eug.es
mailto:elia.gonzalez@eug.es
mailto:lluisa.porte@eug.es
mailto:isidro.redondo@eug.es
mailto:enric.sirvent@eug.es
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PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials, però per a cursar aquesta assignatura és aconsellable haver 
realitzat l’assignatura “FISIOLOGIA III” en el primer semestre de segon curs. 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  
 

 

 Matèria:  Fisioteràpia en Neurologia. 
 

 Aquesta assignatura pretén transmetre a l’alumne els coneixements teòrics i les habilitats 
pràctiques  per a realitzar avaluacions i tractaments basats en l’evidència científica, en l’àmbit 
de la fisioteràpia neurològica. 

 El coneixement d’aquesta àrea de la fisioteràpia és imprescindible dins el perfil de la titulació i 
de la professió, ja que el increment de la incidència de les patologies vasculars i 
neurodegeneratives, fa que el nombre de població subsidiària d’aquesta especialitat sigui cada 
cop més important. 

 
 
 

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 E3.6. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir 
com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia en les alteracions 
neurològiques. 

Objectius específics: 
E3.6.1.  Relacionar els diferents procediments en fisioteràpia 
neurològica amb el mecanisme neurofisiològic que els sustenta. 
E3.6.2. Diferenciar hipertonia, de hipertonia protectora i 
escurçament. Reconèixer  els canvis produïts  després de l’aplicació 
dels procediments de fisioteràpia adequats a aquestes alteracions. 

E3.7. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions de fisioteràpia en 
la terapèutica de les afeccions neurològiques. 

Objectius específics: 
E3.7.1. Aplicar procediments de fisioteràpia per augmentar el to 
muscular. 
E3.7.2. Aplicar procediments de fisioteràpia per disminuir el to 
muscular. 
E3.7.3. Aplicar tècniques i procediments  de fisioteràpia per millorar 
les adaptacions secundàries a immobilitat. 
E3.7.4 Aplicar tècniques de fisioteràpia per millorar les alteracions 
patoneurodinàmiques, alteracions de la sensibilitat i alteracions del 
sistema nerviós autònom. 
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E.3.7.5 Aplicar tècniques de fisioteràpia per millorar el control 
motor a través de processos perceptius. 
E.3.7.6  Aplicar tècniques amb l’objectiu de restablir les funcions de 
l’extremitat inferior, extremitat superior i tronc. 
E.3.7.7 Aplicar els patrons bàsics del mètode de facilitació 
Neuromuscular Propioceptiva (PNF) de  Kabat per a les extremitats 
superiors i inferiors.  

 

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

Resultats d’aprenentatge E7.5. Descriure les bases de la valoració de les afeccions del sistema 
nerviós. 

Objectius específics: 
E7.5.1 Desenvolupar habilitats concretes per portar a terme  la 
valoració de les alteracions del to muscular, de la sensibilitat, de 
l’equilibri, de la marxa dels pacients amb patologia neurològica. 

E7.6. Aplicar els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, 
amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació del sistema nerviós i la 
seva possible repercussió funcional. 

E7.6.1.  Detectar alteracions en la estructura i la funció, limitacions 
en l’activitat i restriccions en la participació de l’individu afectat 
d’una malaltia neurològica.  
E7.6.2. Medir objectivament els resultats derivats de l’aplicació de 
diferents procediments   de fisioteràpia neurològica. 
E7.6.3. Enumerar les tècniques més comuns utilitzades en la 
investigació en Neurociències. 

 

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

Resultats d’aprenentatge E8.5. Dissenyar la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia, a partir de casos 
clínics relacionats amb afeccions neurològiques. 

E8.5.1.  Utilitzar de manera adequada les diferents escales de 
valoració estandarditzades en fisioteràpia neurològica.  

 

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

Resultats d’aprenentatge E9.9. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats 
d’actuació en el tractament fisioterapèutic d’alteracions neurològiques. 

Objectius específics: 
E9.9.1. Planificar els objectius de tractament a curt i llarg termini en 
funció de la situació personal i familiar de la persona afectada i del 
entorn en el que viurà durant i/o desprès del procés. 
E9.9.2 Identificar les prioritats a resoldre per tal d’aconseguir una 
independència funcional basada en la recuperació de moviments de 
qualitat. 

E9.10. Enumerar els diferents tipus de material i aparells a utilitzar en el 
tractament fisioterapèutic d’alteracions neurològiques. 

Objectius específics: 
E9.10.1.  Escollir el material més adequat per a la rehabilitació de 
diferents patologies neurològiques. 
E9.10.2. Plantejar els instruments cognitius individualitzats per cada 
pacient seguint la proposta d’un problema, elaboració d’hipòtesi i 
posterior verificació. 
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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. Justificar les decisions preses davant dels problemes del 
pacient.  

 
 
 

Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Desenvolupar les condicions adequades per treballar en equip 
defensant un cas clínic. 
T7.2. Tenir en compte els punts de vista dels demés a l’hora de la 
discussió d’un vídeo sobre neurorehabilitació. 

 
 
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 servir el lèxic i  les estructures de l’anglès que són 
bàsiques per a les ciències de la salut, a l’hora d’exposar els articles 
del Journal Club. 
G1.2. Practicar estratègies actives de lectures en anglès tant 
d’articles com d’obres de referència en l’àmbit de la fisioteràpia 
neurològica. 
G1.3. Començar a practicar estratègies actives de comprensió oral 
en anglès per mitjà de la visualització de material audiovisual en 
aquesta llengua. 

 
 

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 la competència “T7. 
Treballar en equip”. 
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CONTINGUTS 

 
 
1. FISIOTERÀPIA DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL – I 

1.1. Neurofisiologia i neuroanatomia aplicades. 
1.1.1. Mecanismes de control del to muscular. 
1.1.2. Mecanismes de control del moviment voluntari. 
1.1.3. Mecanismes de control de la postura. 
1.1.4. Mecanismes d’aprenentatge motor i neuroplasticitat. 

1.2. Alteracions secundaries a la lesió del SNC. 
1.2.1. Alteracions del to muscular. 
1.2.2. Alteracions del equilibri 
1.2.3. Alteracions de la coordinació. 
1.2.4. Alteracions de la sensibilitat. 
1.2.5. Alteracions cognitives. 
1.2.6. Alteracions Patoneurodinàmiques. 
1.2.7. Adaptacions secundàries a la immobilitat. 

1.3. Avaluació de fisioteràpia en neurologia. Escales de valoració estandarditzades. 
1.3.1. Característiques de l’avaluació en fisioteràpia neurològica. 
1.3.2. Valoració de l’estructura i la funció. 
1.3.3. Valoració de les limitacions en l’activitat. 
1.3.4. Valoració de les restriccions en la participació. 

1.4. Procediments i actuacions en fisioteràpia neurològica. 
1.4.1. Tècniques per a la inhibició del to muscular. 
1.4.2. Tècniques per a la facilitació del to muscular. 
1.4.3. Tècniques per al tractament de les alteracions de la sensibilitat: Hipoestèsia,  

hipersensibilitat i al·lodínia.  
1.4.4. Tècniques per al tractament de les adaptacions secundàries. 
1.4.5. Tècniques per al tractament de les alteracions de la coordinació, equilibri i la marxa.  

1.5. Tècniques d’investigació en Neurociències. 
 
2. FISIOTERÀPIA DEL SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC 

2.1. Estructura dels nervis perifèrics 
2.1.1. Generalitats 
2.1.2. Causes de lesió dels nervis perifèrics 
2.1.3. Diagnòstic 

2.1.3.1. Classificació anatòmica 
2.1.4. Degeneració dels nervis perifèrics 
2.1.5. Regeneració dels nervis perifèrics 
2.1.6. Efectes de les lesions 

2.2. Valoració en fisioteràpia. Fases evolutives. Conceptes generals del tractament 
2.2.1. Generalitats 
2.2.2. Causes de lesió dels nervis perifèrics 
2.2.3. Diagnòstic 

2.2.3.1. Classificació anatòmica 
2.2.4. Degeneració dels nervis perifèrics 
2.2.5. Regeneració dels nervis perifèrics 
2.2.6. Efectes de les lesions 

2.3. Tècniques de reparació dels nervis perifèrics 
2.3.1. Tractament quirúrgic 
2.3.2. Tractament de fisioteràpia 
2.3.3. Tractament quan no es produeix la reinnervació 
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2.3.4. Tractament en les transposicions múscul tendinoses.  
2.4. Paràlisi del nervi radial 

2.4.1. Innervació motora 
2.4.2. Innervació sensitiva 
2.4.3. Distribució motora 
2.4.4. Tipus de lesió 
2.4.5. Tractament de fisioteràpia 

2.5. Paràlisi del nervi mitjà 
2.5.1. Innervació motora 
2.5.2. Innervació sensitiva 
2.5.3. Distribució nerviosa 
2.5.4. Tipus de lesió  
2.5.5. Tractament de fisioteràpia 

2.6. Paràlisi del nervi cubital 
2.6.1. Innervació motora 
2.6.2. Innervació sensitiva 
2.6.3. Distribució motora  
2.6.4. Tipus de lesió 
2.6.5. Tractament de fisioteràpia 

2.7. Lesions del plexe braquial 
2.7.1. Estructura del plexe braquial 
2.7.2. Etiologia 
2.7.3. Tipus de lesió 
2.7.4. Simptomatologia de les lesions 
2.7.5. Pronòstic de recuperació  
2.7.6. Tractament de fisioteràpia. 

2.8. Paràlisi del nervi peroneal comú. 
2.8.1. Innervació motora 
2.8.2. Innervació sensitiva 
2.8.3. Distribució motora 
2.8.4. Etiologia i simptomatologia 
2.8.5. Tractament de fisioteràpia 

2.9. Paràlisi del nervi tibial 
2.9.1. Innervació motora 
2.9.2. Innervació sensitiva 
2.9.3. Distribució motora 
2.9.4. Etiologia i simptomatologia 
2.9.5. Tractament de fisioteràpia 

2.10. Polirradiculoneuritis o malaltia de Guillain-Barre 
2.10.1. Generalitats 
2.10.2. Signes clínics i evolució 
2.10.3. Tractament de fisioteràpia 

2.11. Paràlisi del nervi facial 
2.11.1. Generalitats 
2.11.2. Causes, simptomatologia i evolució 
2.11.3. Valoració funcional 
2.11.4. Tractament de fisioteràpia 

 
3. MÈTODE PERFETTI – I  

3.1. Concepte de l’organització del moviment normal: l’ésser humà coneixedor. 
3.2. Teories de la Rehabilitació Neurològica:  

3.2.1. La Teoria Neurocognitiva  
3.2.2. Els principis bàsics de la Teoria Neurocognitiva 

3.2.2.1. El moviment com a coneixement 
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3.2.2.2. El cos es considera una superfície receptoria. 
3.2.2.3. La recuperació es considera un procés d’aprenentatge.  

3.3. Dèficits del pacient neurològic: la espasticitat  
3.3.1. La Reacció Exagerada a l’estirament REAE 
3.3.2. La irradiació anormal (IRR) 
3.3.3. Els esquemes elementals 
3.3.4. El dèficit de reclutament d’unitats motores 

3.4. Dèficits del pacient neurològic: la sensibilitat 
3.5. Problemàtica del pacient hemiplègic: el pacient heminegligent.  
3.6. Classificació dels exercicis en funció de la espasticitat. 

3.6.1. Exercicis de primer Grau 
3.6.2. Exercicis de segon Grau 
3.6.3. Exercicis de tercer grau 

3.7. Requisits per realitzar els exercicis en decúbit supí o en sedestació. 
 

4. TÈCNICA DE KABAT 
4.1. Introducció a la Facilitació Neuromuscular Propioceptiva. 
4.2. Diagonals de Kabat en l’extremitat superior i en l’extremitat inferior.  

 
 

 
 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 
 

 Classes magistrals amb el suport de TIC on es proporcionaran les bases teòriques sobre els 
mètodes d’avaluació i les tècniques de tractament bàsiques en fisioteràpia neurològica. 
Hores estimades: 32,5. 
 

 Exposicions pràctiques on el professor exposarà, sobre un model, com es realitzen les diferents 
tècniques, relacionant-les amb casos clínics. S’utilitzarà suport gràfic i informàtic. 
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 a la practica rehabilitadora. 
Hores estimades: 1,5 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 

 Activitat pràctica dels alumnes entre ells, sota la supervisió del professor, per aplicar les diferents 
tècniques exposades. 
Hores estimades: 21 

 

 Treball en grup - Journal Club: Anàlisi i critica d’un article de fisioteràpia actual que es realitzarà a 
classe, per grups seguint els criteris marcats per el professor responsable. 
Hores estimades: 9 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 

 Preparar una presentació d’un article científic, a partir del seu anàlisi i crítica que posteriorment es 
presentarà en l’activitat de Journal Club. 
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Hores estimades: 15. 
 

 A partir de la lectura d’un capítol d’un llibre de neurociències, respondre a un qüestionari 
presentat pel professor. 
Hores estimades: 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: 54. 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Classes magistrals E3.6, E3.7, E7.5, E8.5,  
E9.9, E9.10 

31 

Exposicions pràctiques E3.7, E7.5, E7.6, E8.5 11 

Presentació i resolució 
de casos clínics 

E3.7, E7.5, E7.6, E8.5,  
E9.9, E9.10, T6, G1, G2 

1,5 

Act. 
supervisades 

Act. pràctica dels 
alumnes 

E3.7, E7.5, E7.6, E8.5 21 

Treball en grup 
 Journal Club 

E3.6, E3.7, E7.5, E7.6, 
E8.5, E9.9, E9.10,  T7, G1, 
G2 

9 

Act. 
autònomes 

Presentació d’un 
article científic 

E3.6, E3.7, E7.5, E7.6, 
E8.5 

15 

Qüestionari a partir de 
la lectura del capítol 
d’un llibre 

E3.6, E3.7, E7.5, E7.6, 
E8.5,  E9.9, E9.10, G1 

5 

Treball autònom E3.6, E3.7, E7.5, E7.6, 
E8.5, E9.9, E9.10 

54 

HORES TOTALS 147,5 
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AVALUACIÓ 

 
 

El sistema d’avaluació serà: 

 Els coneixements adquirits en cadascun dels blocs de que consta l’assignatura mitjançant 
proves escrites. Amb un pes del 40% 

 L’habilitat manual 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 d’un 40%.  

 El treball en grup (Journal Club) amb un pes global d’un 10%. 

 El treball sobre una obra de la bibliografia amb un pes global d’un 10% 
 

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

Per aprovar l’assignatura serà necessari: 

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

 Presentar i aprovar tots el treballs respectant els criteris marcats pel professor.. 

 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 04/06/2018 al 18/06/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 19/06/2018 al 29/06/2018. 
 
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% E3.6, E3.7, E7.5, 
E8.5, E9.9, E9.10 2 

Proves practiques 40% E3.7, E7.5, E7.6, 
E8.5, T6 

0,25 

Els treballs en grup (Journal 
Club) 

10% E3.6, E3.7, E7.5, 
E7.6, E8.5, E9.9, 
E9.10, T7, G1, G2 

0,25 

El treball sobre una obra de la 
bibliografia 

10% E3.6, E3.7, E7.5, 
E7.6, E8.5, E9.9, 
E9.10, G1 

--- 

HORES TOTALS 2,5 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA 

Stokes, M 2013 Fisoterapia en la rehabilitación  
neurologica 

3a Madrid Elsevier 

Umphered D 2007 Neurological rehabilitation 5a St.Louis, 
Missouri 

Elsevier 

Shumway-Cook A, 2012 Motor control 4a Philadelphia Lippincott Williams 
and Wilkins.2012 

. Kandel E.R 2013 Principles of neural science. 5a New York McGraw-Hill 

Cano de la Cuerda 2012 Neurorehabilitación 1a Madrid Panamericana 
 

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA, FISIOTERÀPIA SNP 

Shacklok,M 2007 Neurodinamica clínica  Madrid Elsevier 

MÈTODE PERFETTI 

Perfetti, C 1999 El ejercicio Terapeutico 
Cognoscitivo para la 
reeducación motora del 
hemipléjico adulto 

 Barcelona  EDIKAMED 

FISIOTERÀPIA SNP 

 Dike, E 1981 Thérapie Manuelle des zones 
rèflexes du tissu conjunctif 

 Francia Librarie Maloine S.A. 

 Netter, F  The Ciba Collection of medical 
illustrations 

 USA CIBA 

Sinmonet, J  Encyclopèdie Médico-
Chirurgicales  

 Madrid Praxis Medica 

MÈTODE KABAT 

Voss D.E  1987 Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva 

 Buenos 
Aires 

Panamerica-na 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA 

Butler, D 2002 Movilización del sistema 
nervioso 

 Barcelona Paidotribo 

Carr j, Shepherd R 2004 Rehabilitación de pacientes en 
el ictus 

 Madrid Elsevier 

Purves D 2016 Neurociencia 5a Madrid Panamericana 

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA, MÈTODE  PERFETTI 

Kandel E, Schuwartz J, Jessell T 2001 Principios de neurociencia  Madrid McGraw-Hill 
Interamericana 

MÈTODE PERFETTI 

 Perfetti, C 1992 Esercizi per una memoria 
riabilitativa 

 Italia Idelson-Gnocchi 

 Perfetti, C 1992 La logica dell’esercizio  Italia Idelson-Gnocchi 

 Ramachandram, V 1999 Fantasmas en el cerebro  Madrid Debate pensamiento 

Luria A 2010 Mundo perdido y recuperado  Oviedo KRK 

Sacks O 2009 El hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero 

 Barcelona Anagrama 

FISIOTERÀPIA SNP 

 Laso, F 1990 Directrices para el diagnóstico 
diferencia 

 Madrid Ediciones Doyma 
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Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

Kantak SS Rewiring the brain: 
potential role 
of the premotor 
cortex in motor 
control, learning, and 
recovery of function 
following brain injury 

Neurorehabil Neural 
Repair 

26(3) 2012 282-292  

 Wieloch T Mechanisms of neural 
plasticity following 
brain injury 

Curr Opin Neurobiol 16(3)  2006 258-64. 
 

 

Bradnam Ipsilateral motor 
pathways after stroke: 
implications for non-
invasive brain 
stimulation 

Front Hum Neurosci.  8 2013 184  

Patrick E The Tardieu Scale 
differentiates 
contracture from 
spasticity whereas the 
Ashworth Scale is 
confounded by it 

Clinical Rehabilitation 20 2006 173-82.  

Whitall Bilateral and unilateral 
arm training improve 
motor function 
through  
differing neuroplastic 
mechanisms: a single-
blinded randomized 
controlled trial 

Neurorehabil Neural 
Repair 

25 2011 118-29  

Hovington CL Guided motor imagery 
in healthy adults and 
stroke:does strategy 
matter? 

Neurorehabil Neural 
Repair 

24(9 2010 851-7  

 

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 TEÒRIQUES TIPUS TEST (40%) 
 

 
 Sistema Nerviós Perifèric (34%) 

 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. 

 

 Sistema Nerviós Central (33%) 
 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. 

 

 Mètode Perfetti (33%) 
 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%) 
 

SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (47%) 

 
Proves orals: 
 

 3 proves (2 punts cadascuna) 
 

L’alumne ha de realitzar dues maniobres pràctiques adjudicades pel professor. 
Cada maniobra sobre 2 punts amb els següents criteris: 

 0 – incorrecta. 
 1 – parcialment correcta 
 1,5 - Correcta amb poca habilitat tècnica. 
 2 – totalment correcta. L’alumne demostra una alta habilitat tècnica. 

 
Proves escrites: 
 

 1 pregunta curta (1 punt) 
Aquesta pregunta consistirà en descriure aspectes teòrics relacionats amb les activitats 
pràctiques com objectius de les activitats de tractament, justificació de les activitats de 
tractament, descripció dels mecanismes neurofisiològics o biomecànics de les activitats de 
tractament.  
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 1 pregunta llarga (3 punts) 
Aquesta pregunta consistirà en explicar les activitats de tractament que es poden realitzar en 
un cas clínic concret. 
Els alumnes hauran d’argumentar la seva resposta, ja que la justificació de l’elecció d’aquestes 
activitats és un factor important en la seva avaluació. 
La puntuació s’assignarà valorant si les activitats escollides per l’alumne són pertinents i si la 
seva elecció està correctament argumentada i justificada donant especial valor al raonament 
clínic de l’alumne. Les eleccions no adequades que no siguin pertinents o que no es pugin 
realitzar en el cas clínic presentat es penalitzaran. 

 

MÈTODE PERFETTI (45%) 

 
Proves orals: 

 Una pregunta individual (2 punts) 
D’un conjunt de preguntes relacionades amb la teoria i la pràctica que es troben en una caixa 
l’alumne ha d’extreure’n una i respondre-la al professor.  La prova es realitza l’últim dia de 
classe i es fa de forma individual. 
Si l’alumne respon correctament a la pregunta es compta 2 punts, si respon parcialment es 
compta un 1 punt. Si l’alumne no sap la resposta es compta 0 punts. En cas de que l’alumne no 
hagi respost correctament, el professor sempre pot fer preguntes successives a la principal per 
fer raonar a l’alumne i si responen correctament es pot sumar un 0,5 a la puntuació anterior 
(1,5 o 0,5).  
 

 Una pregunta en grup (2 punts) 
Es realitza en grups de tres persones. Han de realitzar un exercici utilitzant  els ítems motors i 
sensitius d’un cas clínic que extreuen d’una caixa. Es deixa un minut perquè el grup arribi a un 
consens de com s’ha de realitzar l’exercici tenint en compte els paràmetres motors i sensitius 
del cas clínic, més el tipus de presa que ha de fer el fisioterapeuta-alumne. Aquesta prova es 
realitza l’últim dia de classe. 
La presa correcta compta un 1 punt  i els paràmetres motors i sensitius un altre punts. 

 
Proves escrites: 

 2 preguntes individuals (3 punts cadascuna): 
 

1. Es mostren vídeos de 3 pacients on l’alumne ha d’identificar i descriure els elements de 
l’específic motor que s’estan valorant.  El professor entrega un full on figuren 4 preguntes 
escrites i l’alumne haurà de respondre a les mateixes tenint en compte l’observació del 
vídeo. Aquesta prova es realitza el tercer dia de pràctiques. 

2. Es mostra un exercici a través de suport audiovisual d’un pacient neurològic. L’alumne 
haurà de respondre de forma escrita a les preguntes del professor en base a les 
característiques de l’exercici, als principis de la teoria neurocognitiva i a la diasquisi. Dues 
respostes conten 0,5 punts i les altres dues 1 punt. 
La prova es realitza a la quarta pràctica. 

 

 

TÈCNICA DE KABAT (8%) 

 
Prova oral: 
 

 Valoració de 5 paràmetres relacionats amb l’aplicació i execució del Mètode de Facilitació 
Neuromuscular Propioceptiva (2 punts per paràmetre) 
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TREBALLS (20%) 
 
 

TREBALL EN GRUP – Journal Club (50%) (Sra. Marta Fernández /Sra. Lluïsa Porte) 

 
Presentació oral i en grup de l’anàlisi crític d’un article científic (Journal Club) 
Veure Annex-II 

 

 

TREBALL SOBRE UNA OBRA BIBLIOGRÀFICA (50%) (Sra. Èlia González) 

 
L’alumne ha de llegir un article donat pel professor un mes abans de la prova. La prova es realitzarà a la 
segona classe pràctica i l’alumne haurà de respondre a 10 preguntes tipus test. Per aprovar és necessari 
contestar correctament a 5 preguntes. Les preguntes mal contestades no descompten. 

 

 
 

ANNEX - II ANÀLISI CRÍTIC D’UN ARTICLE CIENTÍFIC (JOURNAL CLUB) 
 

OBJECTIUS: 

 
Familiaritzar-se amb la investigació en fisioteràpia, al mateix temps que es profunditza  en els 
coneixements adquirits a classe. Desenvolupar el raonament crític. 
 

METODOLOGIA: 

 
Les professores de l’assignatura assignaran  un article científic a cada grup.  
El treball es presentarà de forma oral, amb el suport d’una presentació en Power Point. El temps de la 
presentació serà de 20 minuts. Els deu minuts següents s’utilitzaran per resoldre preguntes i per fer 
aportacions per part de l’auditori. 
El Power Point serà lliurat a les professores el dia de la presentació. 
 
El treball haurà de contenir els següents punts: 
 

1. INTRODUCCIÓ: Hipòtesi  principal/ objectius del treball. 
 

2. METODOLOGIA: Mostra, metodologia de recerca. 
 

3. RESULTATS. 
 

4. APORTACIONS PERSONALS, COMENTARI CRÍTIC DE L’ARTICLE. 
 

AVALUACIÓ: 

 
La nota es posarà segons la rúbrica de l’annex-III. 
 
En cas de no superar la nota mínima (5), les professores de l’assignatura assignaran un altre article que 
haurà de ser analitzat i avaluat de la mateixa manera. 
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ANNEX - III CRITERIS PER AVALUAR LA PRESENTACIÓ DEL JOURNAL 

 
CRITERIS PER AVALUAR LA PRESENTACIÓ DEL JOURNAL 

Criteri Nivell de qualitat 

Bé Regular Malament 

 
Contingut 

Expliquen totes les parts 
de l’article amb claredat.  
(3 punts) 

Expliquen totes les 
parts de l’article, però 
hi ha parts que no 
s’entenen. 
(2  punts) 

No expliquen totes les 
parts de l’article. No 
s’entén l’article.  
(0,5 punts) 

La qualitat didàctica 
(avaluació individual 
de cada component 
del grup) 

S’expressen amb 
naturalitat i claredat amb  
domini destacat. 
(2 punts) 

S’expressen amb 
relativa fluïdesa i 
poca claredat, però 
amb poca soltesa o 
organització.  
(1 punt) 

S’expressen de manera 
pobre o confusa. 
Necessiten document per 
llegir. 
(0,5 punts) 

La presentació Ajuda a la comprensió de 
l’article. 
(1 punt)  
 

Hi ha dispositives 
amb massa text. 
(0,5 punts)  
 

Falten diapositives que 
ajudin a la comprensió de 
l’article. 
(0,25 punts)  

Aportacions 
personals 

Fan varies aportacions 
personals interessants 
relacionades amb 
l’article. 
(3 punts) 

Fan aportacions 
personals, però no 
tenen relació amb 
l’article. 
 (2 punts) 

No fan cap aportació 
personal. 
(0 punts) 

Dinàmica de grup Bona interacció entre els 
membres del grup. 
Els membre del grup es 
donen suport entre ells, 
alhora de respondre a les 
preguntes. 
(1 punt) 

No hi ha una bona 
coordinació entre els 
membres del grup. 
Hi ha algun membre 
del grup que no dona 
suport a la resta 
alhora de respondre 
les preguntes. 
(0’5 punts) 

Mala coordinació entre 
els membres del grup, 
que repercuteix en la 
qualitat de la presentació 
final. 
(0 punts) 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA, ADMINISTRACIÓ 

SANITÀRIA I ÈTICA 
Codi 200554 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB 

Curs 2 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. JORDI ESQUIROL CAUSSA 

e-mail jordi.esquirol@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 

 Altres professors 
 

Nom professor/a SR. JAUME PUJADAS ROSICH 

e-mail jpujadas@icab.cat 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 

 No hi ha prerequisits oficials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:josep.esquirol@eug.es
mailto:jpujadas@icab.cat
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 

 Matèria:  Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària.  

 El professional de la salut és una persona compromesa amb la societat i la seva tasca va més 
enllà del benefici de les persones particulars; les repercussions de les actuacions sanitàries 
estan incloses i afecten a la totalitat de la societat. Una part fonamental dels coneixements 
del professional sanitari és el coneixement de la realitat que l’envolta i el domini de 
l’organització de la societat que l’acull. 

 

 El coneixement de la història, del marc  legislatiu i de l’organització del sistema sanitari de 
l’entorn geogràfic en què el professional de la salut ha de desenvolupar-se és bàsic per a 
portar a bon terme la seva tasca professional amb coherència amb les expectatives que la 
societat ha dipositat en els professionals de la salut. D’igual manera, la consideració de la 
igualtat en dignitat de tots els éssers humans i els conceptes de dignitat humana, de respecte 
a l’autonomia de la persona, de justícia, de beneficència i de no maleficència han d’estar 
arrelats en tots els professionals de la salut. 

 S’introdueix els alumnes en els aspectes legislatius, ètics i en l’organització dels sistemes 
sanitaris del passat i de l’actualitat. A través d’aquesta matèria, els alumnes assoliran els 
coneixements que els permetran comprendre l’entorn en què s’ha de moure el professional 
sanitari tant en els aspectes filosòfics com en els històrics, legals i organitzatius presents. 

 Amb aquesta assignatura, l’alumne coneixerà: 
- La història de les professions sanitàries i la seva evolució fins arribar a ser el què són 

en l’actualitat. 
- Els conceptes de persona, de dignitat humana i els conceptes principals de l’actual 

bioètica principialista, així com els codis deontològics i la necessitat de la seva 
existència i aplicació. 

- Els conceptes generals de la ètica i el dret, reflexionant sobre els principis i valors que 
fonamenten la conducta humana i la pràctica professional. 

- S’estudien els drets de les persones des d’un punt de vista ètic i legal. 
- Conceptes d’ètica professional i els codis deontològics, en el marc legislatiu actual. 
- S’estudia la bioètica, els seus principis, la seva metodologia de treball i s’analitzen 

alguns dilemes ètics sorgits de la pràctica diària. 
- L’entorn legislatiu del país i els aspectes legals de la professió, a través de les 

normatives que governen les professions sanitàries. 
- L’organització de les institucions sanitàries i les administracions públiques sanitàries 

en el nostre país, així com la comparació amb altres països de l’entorn. 
- Les funcions socials i l’organització de la Salut Pública al nostre país, així com els seus 

mètodes i sistemes de treball. 
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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 E14.3. Descriure els conceptes bàsics de l’epidemiologia. 
Objectius específics: 
E14.3.1. Definir el concepte de promoció de la salut. 
E14.3.2. Definir el concepte de protecció de la salut. 
E14.3.3. Definir el concepte de prevenció de la malaltia. 
E14.3.4. Definir el concepte de recuperació de la salut i reinserció 
social. 

E14.4. Explicar les bases per les que es regeix l’educació per a la salut. 
Objectius específics: 
E14.4.1. Formular la metodologia seguida per al disseny de les 

actuacions d’educació per a la salut. 
 
E14.5. Explicar els factors relacionats amb la salut i els problemes 
relacionats amb la fisioteràpia en els àmbits de l’Atenció Primària, 
Especialitzada i de la Salut Laborat. 

Objectius específics: 
E14.5.1. Explicar els determinants de la salut i la seva influència en 
la salut de les persones. 
E14.5.2. Interpretar el concepte de AVAD i la seva importància en el 

càlcul de la càrrega de malaltia. 
 
E14.6. Definir els conceptes fonamentals de la salut. 

Objectius específics: 
E14.6.1. Definir els conceptes de salut i de malaltia. 
E14.6.2. Definir el concepte de qualitat de vida relacionada amb la 

salut. 
E14.6.3. Reconèixer les etapes de la història natural de la malaltia. 

 
E14.7. Descriure la funció que realitza el fisioterapeuta en el sistema 
sanitari. 

Objectius específics: 
E14.7.1. Explicar la tasca del fisioterapeuta en l’Atenció Primària. 
E14.7.2. Explicar la tasca del fisioterapeuta en l’atenció 
especialitzada. 

 
E14.8. Promoure hàbits de vida saludables mitjançant l’educació per a la 
salut. 

Objectius específics: 
E14.8.1. Descriure la utilitat de les actuacions d’educació per a la 
salut. 
E14.8.2. Dissenyar campanyes d’educació per a la salut adreçades a 

col·lectius concrets de persones. 
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Competència E16. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la cultura professional. 

Resultats d’aprenentatge E16.2. Interpretar i descriure les condicions ètiques, legals i 
professionals que conformen la pràctica de la fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E16.2.1. Definir i aplicar la legislació sanitària en l’àmbit de la 
fisioteràpia. 
E16.2.2. Avaluar les responsabilitats civils i penals en l’exercici de la 
professió. 
E16.2.3. Exposar quina és actualment la normativa bàsica en la 
prevenció de riscs ambientals i laborals (seguretat en el treball). 

 
E16.3. Explicar els codis deontològics de la professió. 

Objectius específics: 
E16.3.1. interpretar la importància del Codi Deontològic i l’obligació 
del seu compliment. 

 
E16.4. Descriure les normes legals de l’àmbit professional en un context 
social canviant. 

Objectius específics: 
E16.4.1. Descriure i distingir els conceptes bàsics del dret. 
E16.4.2. Aplicar la normativa específica per a la promoció de 
l’autonomia personal. 
E16.4.3. Utilitzar les normes vigents per a l’atenció de les persones 
en situació de dependència. 
E16.4.3. Descriure els règims fiscals específics per als professionals 
de la fisioteràpia. 

 
 

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 E19.1. Analitzar els sistemes públics de salut de l’Estat Espanyol, i els 
aspectes relacionats amb la gestió dels serveis de salut, 
fonamentalment aquells en el que intervingui la fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E19.1.1. Reconèixer la tipologia fonamental dels sistemes 
públics de salut als països occidentals.  
E19.1.2. Descriure el funcionament del sistema públic de salut a 
l’Estat Espanyol. 
E19.1.3. Reconèixer les particularitat del sistema català de salut. 

 
E19.2. Explicar els aspectes relacionats amb la gestió dels serveis de 
salut. 

Objectius específics: 
E19.2.1. Calcular la càrrega de malaltia de les poblacions. 
E19.2.2. Calcular els Anys de Vida Ajustats per Discapacitat per 
una determinada circumstància de salut. 

 
E19.3. Explicar els processos de gestió d’un servei o unitat de 
fisioteràpia. 

Objectius específics: 
E19.3.1. Descriure l’organització interna d’un centre de 
fisioteràpia, diferenciant el personal d’atenció sanitària, el 
personal administratiu i el personal de suport. 
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E19.3.2. Explicar les obligacions fiscals del personal laboral dels 
centres de fisioteràpia. 
E19.3.3. Analitzar l’aplicació de les normatives sobre obligacions 
fiscals dels centres de fisioteràpia. 

 
 

Competència E20. Aplicar els mecanismes de garantía de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, 
segons criteris reconeguts i validats. 

Resultats d’aprenentatge E20.1. Descriure els processos de gestió i explicar els mecanismes de 
garantia de qualitat en la pràctica de fisioteràpia, ajustant-se als criteris, 
indicadors i estàndards de qualitat reconeguts i validats per l’adequat 
exercici professional. 

Objectius específics: 
E20.1.1. Interpretar la normativa bàsica de gestió de la qualitat i de 
la prevenció de riscos laborals i ambientals. 

 
 
Competències Transversals 

 
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 feines del grup. 

 
Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1. Analitzar les diferents conseqüències jurídiques que es poden 
derivar de conductes professionals en l’àmbit de les responsabilitats 
civil i penal. 

 
Competència T10. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T10.1. identificar, analitzar i proposar solucions de problemes ètics 
pràctics proposats. 

 
Competència T14. Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T14.1. Proposar millores en l’impacte sobre el medi ambient en 
relació als centres de fisioteràpia. 

 
Competències Generals 
 

Competència G3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
G3.1. Participar en sessions de debat bioètic respectant el torn de 
paraula i la diversitat d’idees i de consciència dels altres 
participants. 
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CONTINGUTS 

 
 
Mòdul I: Administracions Sanitàries 

1. 1.1. Història de les professions sanitàries 
1.1. L’exercici professional a la història 

1.1.1. Mesopotàmia i Egipte 
1.1.2. Grècia i Roma 
1.1.3. Època medieval i Renaixement 
1.1.4. Il·lustració i època moderna 

1.2. Història de la Fisioteràpia 
1.2.1. La Fisioteràpia a la història 
1.2.2. L’exercici de la Fisioteràpia a l’actualitat 

2. Medicina i Sanitat 
2.1. L’Estat del Benestar 
2.2. Els sistemes sanitaris 
2.3. Comparació entre diversos sistemes sanitaris occidentals 
2.4. El sistema sanitari espanyol 
2.5. El model sanitari català 

2.5.1. El CatSalut 
2.5.2. El Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública  
2.5.3. El Pla de Salut 

3. Atenció Primària de Salut 
3.1. Concepte d’Atenció Primària 
3.2. L’Atenció Primària a Catalunya 

3.2.1. Els equips d’Atenció Primària 
3.3. Nivells assistencials: atenció especialitzada i prestacions complementàries a Catalunya 

3.3.1. Serveis de fisioteràpia: processos de gestió i garantia de la qualitat 
3.4. Història Clínica d’Atenció Primària 
3.5. La Llei de Protecció de Dades 

3.5.1. La custòdia de les dades de salut 
3.5.2. Transmissió de informació sanitària 

4. El fisioterapeuta i el treball en equip 
4.1. Normativa per a la implantació del Fisioterapeuta en l’equip d’Atenció Primària 
4.2. El treball en equip 
4.3. Tipus d’equips 

 
Mòdul II: Legislació 

1. Conceptes bàsics del dret 
1.1. Dret. Justícia. Llei. Jurisprudència. 
1.2. Dret positiu. Classificació 
1.3. Dret civil català 

2. Desenvolupament del dret a la protecció de la salut 
2.1. La llei general de sanitat, d’àmbit estatal 
2.2. La llei d’ordenació sanitària de Catalunya 

3. La llei de dependència 
3.1. Promoció de l’autonomia personal 
3.2. Atenció a les persones en situació de dependència 

4. Salut laboral i medi ambient als centres sanitaris 
4.1. Normativa bàsica de la prevenció de riscos ambientals 
4.2. Normativa bàsica de la prevenció de riscos laborals 

5. El dret  i l’exercici de la fisioteràpia 
5.1. Règims fiscals. L’estimació directa simplificada 
5.2. Responsabilitats civil i penal 

 
Mòdul III: Salut Pública 

1. Demografia i estructura de la població 
1.1. Definició i àmbit d’actuació de la Demografia 
1.2. Conceptes de Demografia estàtica i dinàmica 
1.3. Estructura de la població 

1.3.1. Fonts d’informació 
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1.3.2. Piràmides poblacionals 
1.3.3. Indicadors demogràfics 

1.4. Components del canvi poblacional 
1.5. Esperança de vida 

2. Salut, malaltia i qualitat de vida 
2.1. Concepte de salut 
2.2. Concepte de qualitat de vida relacionada amb la salut 
2.3. El continuum salut – malaltia i el model dinàmic de salut 
2.4. Història natural de la malaltia 
2.5. Salut de les poblacions: 

2.5.1. Determinants de salut de les poblacions 
2.5.2. Indicadors dels serveis de salut i informació sanitària 
2.5.3. Mesures de salut de les poblacions 
2.5.4. Càrrega de malaltia 

3. Salut pública 
3.1. Definició de salut pública 
3.2. Salut pública i salut comunitària 
3.3. Epidemiologia i salut pública 

3.3.1.  Concepte, tipus i disseny d’estudis 
3.3.2. Vigilància epidemiològica 
3.3.3. Proves diagnòstiques i estudis de concordança 

3.4. Funcions i competències de la salut pública 
3.5. Serveis de salut pública i relació amb altres agents sanitaris i no-sanitaris 

4. Medicina preventiva 
4.1. Concepte actual de Medicina preventiva 
4.2. Conceptes de Promoció i de protecció de la salut 
4.3. Prevenció de la malaltia: nivells de prevenció 
4.4. Criteris generales i principis de prevenció 
4.5. Activitats clíniques preventives: 

4.5.1. Cribratges 
4.5.2. Immunitzacions i quimioprofilaxi 
4.5.3. Educació per a la salut: bases conceptuals 
4.5.4. El consell sanitari 

5. Comunicació de continguts de salut 
5.1. Història de la comunicació dels coneixements científics 
5.2. La comunicació científica actual 

5.2.1. Comunicació entre professionals 
5.2.2. Comunicació a la població general 

 
Mòdul IV: Bioètica 

1. Ètica professional: el codi deontològic en les professions sanitàries 
1.1. El codi deontològic: concepte i aplicació 
1.2. El codi deontològic a la Fisioteràpia 

2. Conceptes de Moral i Ètica 
3. Drets humans i dignitat humana 

3.1. Concepte de persona i la seva dignitat 
3.2. Els drets humans i la seva aplicació en les professions sanitàries 

4. Bioètica principialista 
4.1. Els mètodes de treball de la Bioètica 
4.2. Els Principis de Beneficència i de No-Maleficència 

4.2.1. Relació professional amb el pacient: el paternalisme 
4.3. El Principi de Justícia 

4.3.1. Principi de solidaritat i sostenibilitat del sistema 
4.4. El Principi d’Autonomia de les persones 

4.4.1. Relació professional amb el pacient: el respecte a la seva autonomia 
5. Mètodes de treball de la Bioètica 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

 Classes magistrals amb suport de les TIC, on es proporcionaran les bases teòriques sobre les 
quals es fonamenten els continguts teòrics de l’assignatura. 

 Exposicions per part del professor amb suport gràfic i informàtic sobre problemes de 
conflictes ètics. 

 Temporalitat: 52.5 hores. 
 Distribució temporal: 

- Activitats dirigides Mòdul I: 9 hores. 
- Activitats dirigides Mòdul II: 18 hores. 
- Activitats dirigides Mòdul III: 16.5 hores. 
- Activitats dirigides Mòdul IV: 9 hores 

 
ACTIVITATS SUPERVISADES 

 Resolució de problemes a l’aula: resolució de problemes sobre conflictes ètics, així com 
ensenyaments pràctics sobre utillatge mèdic històric, essent possible de realitzar-les de 
forma individual o en grup sota la supervisió del professor. 

 Temporalitat: 7.5 hores. 
 Distribució temporal: 

- Activitats supervisades Mòdul I: 3 hores. 
- Activitats supervisades Mòdul III: 1.5 hores. 
- Activitats supervisades Mòdul IV: 3 hores. 

 
ACTIVITATS AUTÒNOMES 

 Redacció de treballs en grup sobre temes proposats a partir de problemes de bioètica 
aplicada. 

- Hores estimades: 30. 
- Distribució temporal: 

 Activitats autònomes Mòdul I: 15 hores. 

 Activitats autònomes Mòdul IV: 15 hores. 
 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: 58. 

 

 
TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES DEDICACIÓ 
DE L’ESTUDIANT 

Act. dirigides 

Exposicions teòriques E14.3, E14.4, E14.5, 
E14.6, E14.7, E14.8, 
E16.2, E16.3, E16.4, 
E19, E20 

52,5 

Act. 
supervisades 

Resolució de 
problemes 

T7, T9, T10, T14, G3 7,5 

Act. 
autònomes 

Redacció de treballs en 
grup 

E14.3, E14.4, E14.5, 
E14.6, E14.7, E14.8, 
E16.2, E16.3, E16.4,   
T7, T9, T10, T14, G3 

30 
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Treball autònom E14.3, E14.4, E14.5, 
E14.6, E14.7, E14.8, 
E16.2, E16.3, E16.4, 
E19, E20 

58 

HORES TOTALS 148 

 

AVALUACIÓ 

 
 
El sistema d’avaluació serà:  

1. Els coneixements teòrics i pràctics s’avaluaran mitjançant proves escrites que representaran 
el 70% del total de la nota final. 
 

2. El treballs lliurats representaran un 30% del total de la nota final, comptant a parts iguals 
entre: 

 20%: els treballs i activitats corresponents a les classes pràctiques han de ser entregats 
al menys dos setmanes abans de la data de l’examen.  

 10%: els exercicis d’avaluació continuada, presentacions orals i treballs fets a classe. 
 
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 mòduls 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 04/06/2018 al 18/06/2018. 
 
Període de recuperació de les proves d’avaluació final: del 19/06/2018 al 29/06/2018. 
 
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 70% E14.3, E14.4, 
E14.5, E14.6, 
E14.7, E14.8, 
E16.2, E16.3, 
E16.4, E19, E20 

2 

Els treballs lliurats 30% E14.3, E14.4, 
E14.5, E14.6, 
E14.7, E14.8, 
E16.2, E16.3, 
E16.4,  T7, T9, T10, 
T14, G3 

--- 

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

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Frutos J., Arroyo M.A. 

 

2006 Salud Pública y Epidemiología.  Madrid Díaz de Santos 

Piédrola Gil G et al. 

 

2015 Medicina Preventiva y Salud 
Pública. 

12ª ed. Barcelona Elsevier Masson 

Boissonault WG. 2011 Primary Care for the Physical 
Therapist: examination and 
triage. 

2ª ed. St. Louis Elsevier Saunders 

D. Larios  2007 Marco jurídico de las 
profesiones sanitarias 

 Madrid Lex Nova 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Diego Gracia  2008 Fundamentos de Bioética  Madrid Triacastela 

Latorre A. 2000 Introducción al derecho  Madrid Alianza Editorial 

Esquirol Caussa J, Herrero Vila 
E, Sánchez Aldeguer J. 

2012 Trivium 4: Metodologia i 
Estadística per a professionals 
de la salut. I. Conceptes bàsics 
de metodologia científica. 

 Cerdanyola 
(Barcelona) 

Servei de 
Publicacions 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona. 

Esquirol Caussa J, Herrero Vila 
E, Sánchez Aldeguer J. 

2012 Trivium 5: Metodologia i 
Estadística per a professionals 
de la salut. II. Bases de 
l'estadística i del disseny 
d'estudis científics. 

 Cerdanyola 
(Barcelona) 

Servei de 
Publicacions 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona. 

Esquirol Caussa J, Herrero Vila 
E, Sánchez Aldeguer J. 

2012 Trivium 6: Metodologia i 
Estadística per a professionals 
de la salut. III. L'anàlisi 
estadística. 

 Cerdanyola 
(Barcelona) 

Servei de 
Publicacions 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona. 

 

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%) 
 

 
Proves teòriques tipus test: 

 

 Salut Pública, Administració Sanitària i Ètica (50%). 

 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: 30 minuts. 

 

 Legislació (50%). 

 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: 30 minuts. 

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

 

 

TREBALLS LLIURATS (30%) 
 

ACTI VITATS DE SALUT PÚBLICA, ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA I BIOÈTICA (33,33%) 
(Dr. Jordi Esquirol) 
 
Es tracta de 27 activitats que totes elles tenen el mateix valor. 
 
Els criteris de puntuació de totes elles són: 

De 2 a 3 punts, segons la qualitat i la precisió de les respostes.  
1 punt si presenta en data posterior a l’adient, 0 punts si no ho presenta. 

 
Administracions Sanitàries 
 

 Activitats I, II, III, IV 

Descripció/detall de l’activitat: 
Al final de cada capítol del temari (temes 1, 2, 3 i 4). 
Actuació per portar realitzada a la classe següent. 
Elaborar 5 preguntes tipus test “hipotètiques” d’examen sobre les matèries de l’assignatura. Estil 
resposta múltiple (a-d), sense utilitzar les opcions “totes són correctes” i similars. 
 

 Activitats V 
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Descripció/detall de l’activitat: 
Administracions Sanitàries, tema 2.  
Actuació realitzada a l’aula en petits grups d’alumnes. 
Anotar cada alumne l’estratificació pertinent del sistema sanitari públic segons la seva pertinença 
geogràfica, des de l’àmbit supranacional fins a l’equip d’atenció primària que li correspon amb 
especial esment de l’estratificació en el sistema sanitari català (Regió sanitària – Sector – Àrea 
Bàsica de Salut – Centre d’Atenció Primària – Equip d’Atenció Primària) 
 

 
Salut Pública 
 

 Activitats I, II, III, IV i V 

Descripció/detall de l’activitat: 
Al final de cada capítol del temari (temes 1, 2, 3 i 4). 
Actuació per portar realitzada a la classe següent. 
Elaborar 5 preguntes tipus test “hipotètiques” d’examen sobre les matèries de l’assignatura. Estil 
resposta múltiple (a-d), sense utilitzar les opcions “totes són correctes” i similars. 

 
 

 Activitat VI 

Descripció/detall de l’activitat: 
Salut Pública, Tema 1. 
Actuació per portar realitzada a la classe següent. 
Exercici sobre demografia: elaborar la piràmide de població espanyola a partir de les dades 
presents a un arxiu Excel del Moodle de l’assignatura. 
Elaborar el gràfic de la piràmide de població i calcular i analitzar els índexs de Friz i de Sundbarg. 

 

 Activitat VII 

Descripció/detall de l’activitat: 
Salut Pública, Tema 2 
Actuació realitzada a l’aula en petits grups d’alumnes. 
Al final de la classe, elaborar en petits grups d’alumnes les respostes a 4 preguntes: 

1- Definició de Salut. 
2- Què entenem per “normal”? 
3- Què entenem per Qualitat de Vida? 
4- Triar una malaltia o afecció i determinar-ne els períodes de la seva història natural. 
 

 Activitat VIII 

Descripció/detall de l’activitat: 
Salut Pública, Tema 2. 
Actuació realitzada a l’aula en petits grups d’alumnes. 
Exercici d’interaccions entre els factors determinants de la Salut. 
Al final de la classe, elaborar en petits grups d’alumnes un quadre resumint la importància relativa 
dels 4 factors proximals determinants de la salut de les persones per a 3 malalties. 

 

 Activitat IX 

Descripció/detall de l’activitat: 
Salut Pública, Tema 2. 
Exercici sobre la càrrega de malaltia. 
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Al final de la classe, elaborar en petits grups d’alumnes el càlcul de la càrrega de malaltia (AVAD) 
d’un exemple-problema proposat a la classe. 

 

 Activitat X 

Descripció/detall de l’activitat: 
Salut Pública, Tema 3. 
Exercici sobre Legislació i Salut Pública.  
Portar per escrit a la propera classe el què diu: 

 L’Art. 43 i l’Art. 148-/21 de la Constitució Espanyola sobre Sanitat i Salut Pública 

 L’Art. 23, l’Art. 162 i l’Art. 165-2 de l’Estatut de Catalunya sobre Sanitat i Salut Pública 
 

 Activitat XI 

Descripció/detall de l’activitat: 
Salut Pública, Tema 4. 
Al final de la classe, elaborar en petits grups d’alumnes un exercici sobre Nivells de Prevenció. 

 Elaborar a classe, a partir de un arxiu present al Moodle amb múltiples actuacions de 
Medicina Preventiva, una taula detallant a quin nivell de prevenció correspon cada un dels 
supòsits. 

 
Bioètica 
 

 Activitat I 

Descripció/detall de l’activitat: 
Bioètica, Tema 1. 
Al final de la classe, elaborar en petits grups d’alumnes un exercici sobre conceptes d’Ètica.  
Respondre breument les preguntes: 

 La intel·ligència, és bona “per sí mateixa”? 

 La “por al càstig”, fa que una acció sigui bona? 

 És acceptable no dir la veritat en determinades circumstàncies? 
 

 Activitats II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XI  

Descripció/detall de l’activitat: 
Durant les classes i al final de les classes de Bioètica, elaborar en petits grups d’alumnes, 
comentaris sobre petits vídeoclips de temes bioètics.  
Respondre breument les preguntes que es proposen. 
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PÒSTER SOBRE TEMES O CASOS DE BIOÈTICA (66,66%) (Dr. Jordi Esquirol) 
 
Descripció/detall del treball: 
Al final de l’assignatura, elaborar en petits grups d’alumnes un pòster amb una de les següents 
temàtiques (cada curs es tria per atzar un dels següents temes):  

 Anàlisi d’un article del Codi Deontològic del Fisioterapeuta 

 Anàlisi d’un article de la Carta de Drets i Deures dels Ciutadans envers la Salut 

 Anàlisi d’un cas-problema de Bioètica 
L’article o el cas problema serà adjudicat entre els grups d’alumnes.  
El pòster haurà de tenir els següents apartats: 

 Articles del Codi Deontològic o carta de Drets i Deures: Títol, Autors, Introducció 

sobre la Carta, Descripció de l’article a analitzar, Anàlisi, Conclusions i Bibliografia. 

 Cas-problema de Bioètica: Títol, Autors, Cas, Opcions possibles, Resolució, 

Conclusions i Bibliografia. 

Es lliurarà al campus virtual (“moodle”) en la data assenyalada, al finalitzar les classes de 
l’assignatura. 
 
Criteris de puntuació: 

 50% de la nota del treball (de 0 a 10 punts cada ítem, segons la qualitat i la precisió dels 

següents apartats, puntuant de manera equivalent entre ells): 

 Aspecte visual 

 Introducció 

 Anàlisi 

 Contrast amb els Principis de la bioètica 

 Resolució i conclusions 

 Bibliografia emprada 

 Impressió general i seguiment de les pautes donades 

 50% restant: La nota d’avaluació es compensarà amb la nota que es posin els propis 

alumnes entre ells (fent mitjana entre l’autoavaluació i l’heteroavaluació dels seus 

companys de grup) dins del grup de treball. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura PRACTICUM - II 
Codi 200555 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  OB. 

Curs 2 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 RETAMERO 

e-mail yolanda.sanchez@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 
 Altres professors 

Nom professor/a SRA. MELANIA MASÓ NUÑEZ 

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, assentar les bases de la 
fisioteràpia bàsica de l’aparell locomotor i integrar tots els coneixements, habilitats, 
destreses,actituds i valors adquirits en totes les matèries, 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 una assistència integral als 
pacients/usuaris. 

 

mailto:yolanda.sanchez@eug.es
mailto:melania.maso@eug.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 per a pacients amb 
afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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. Aplicar amb efectivitat les diferents tècniques de fisioteràpia 
a pacients amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 
E5.5.2. Resoldre un cas clínic  d’un pacient de les Estades amb una 
afectació de l’aparell locomotor poc complexa, 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. Interpretar els registres de fisioteràpia que es fan als pacient 
amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

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

Resultats d’aprenentatge E7.12. Portar a terme els  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  
en pacients amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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 i el factors contextuals del pacient 
amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 
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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. Proposar els objectius de tractament en afectacions de 
l’aparell locomotor poc complexes. 

 
E9.18. Establir prioritats de tractament en funció dels problemes 
detectats. 

Objectius específics: 
E9.18.1. Classificar els objectius a curt i llarg termini en pacients 
amb afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 
E9.20. Preveure les necessitats de material i aparells. 

Objectius específics: 
E9.20.1. Preveure amb antelació el material i aparells necessaris per 
el tractament d’afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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 en el 
tractament d’afectacions de l’aparell locomotor poc complexes. 

 

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. Interpretar informes d’alta de pacients amb afectacions 
poc complexes de l’aparell locomotor. 

 
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.  Expressar la informació de forma estructurada. 
T3.2. Expressar-se amb un llenguatge entenedor pel pacient . 

 
Competència T5. Resoldre problemes. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T5.1. Localitzar les eines adients al problema a resoldre. 

 
Competència T7. Treballar en equip. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T7.1. Integrar-se dintre l’equip de fisioteràpia. 
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Competència T9. Raonar amb sentit crític. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T9.1.  Formular judicis i valoracions sobre la pròpia tasca, el centre i 
el fisioterapeuta tutor. 

 
Competència T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T11.1. Mostrar iniciativa davant les dificultats. 

 
Competència T12. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

Resultats d’aprenentatge Objectius específics: 
T12.1. Interpretar d’una manera flexible els fets que passen al seu 
entorn. 

 
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 “T3. 
Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes 
establertes, tant de forma oral com per escrit”, “T5. Resoldre 
problemes”,  “T7. Treballar en equip”, “T9. Raonar amb sentit crític”, 
“T11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor” i “T12. Reconèixer i afrontar 
els canvis amb facilitat”. 

 

CONTINGUTS 

 
 
Mitjançant la realització del Pràcticum es pretén integrar tots els coneixements, habilitats, destreses,  
actituds i valors adquirits en afeccions de l’aparell locomotor poc complexes, sota la tutela de 
fisioterapeutes qualificats, es desenvoluparan totes les competències professionals, capacitant per a 
una atenció de fisioteràpia eficaç, mitjançant 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, E9.20, 
E11, E12, T3, T5, T7, 

T11, T12, 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, E9.20, 

E11, T3 
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, 
E9.20, E11, E12, 
T3, T5,  T7, T11, 
T12, 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, 
E9.20, E11, T3 

--- 

HORES TOTALS --- 
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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  

0.5 

DEFICIÈNCIES INICIALS 2 

LIMITACIONS EN L’ACTIVITAT I RESTRICCIONS EN LA PARTICIPACIÓ 2 

MESURES 2 

DIAGNÒSTIC DE FISIOTERÀPIA 1 

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT 1 

TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA EN FUNCIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE FISIOTERÀPIA 0.5 

SÍNTESI RESPECTE A L’EVOLUCIÓ I AL TRACTAMENT, RAONAMENT PERSONAL. 1 
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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 
 

 
 


