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PRESENTACIÓ
Amb el títol de Grau en Fisioteràpia impartit a la nostra Escola es pretén donar una formació amb una
sòlida base científica però eminentment pràctica. Els estudiants una vegada finalitzats els estudis
tindran els coneixements, habilitats i actituds suficients per exercir en totes les vessants de la professió,
és a dir, fisioterapeutes generalistes.
Després d’haver superat els estudis de Grau en Fisioteràpia els graduats seran capaços de:
1.

Demostrar coneixements bàsics en ciències de la salut, així com a conceptes, tècniques i
instruments sobre els que es fonamenta i articula la fisioteràpia i que aportin una base per a ser
originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, freqüentment en un context d’investigació.

2.

Aplicar els coneixements adquirits sobre ciències de la salut i fisioteràpia, en la reeducació i
recuperació funcional de les persones amb disfuncions o discapacitats somàtiques, així com en la
prevenció de les mateixes.

3.

Reunir i interpretar informació rellevant sobre problemes de salut dels individus, el seu entorn i/o
la comunitat, amb la finalitat d’avaluar-la des d’una perspectiva integral (biològica, psicològica i
sociocultural), i que li permeti emetre judicis que incloguin reflexions i estratègies de resolució dins
de l’àmbit competencial de la fisioteràpia.

4.

Transmetre informació referent a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en l’àmbit de
la fisioteràpia, tant a un públic especialitzat com a no especialitzat.

5.

Assolir un alt grau d’autonomia en el propi aprenentatge, que li permeti emprendre estudis
posteriors en l’àmbit de la fisioteràpia i de les ciències de la salut.

Aquesta titulació oficial, ofereix una formació acadèmica i professional que permetrà als estudiants
incorporar-se al món laboral, desenvolupant la seva professió dins es àmbits següents:















Hospitals i clíniques privades
Centres d'assistència primària
Centre de rehabilitació
Escoles d'educació especial
Centres pediàtric
Residències geriàtriques
Serveis sanitaris en empreses
Balnearis
Àmbit de la pneumologia
Àmbit de la veterinària
Docència
Recerca
Exercici lliure de la professió
Altres àmbits
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PLA D’ESTUDIS
Per obtenir el títol de Grau en Fisioteràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudiants
hauran de completar un total de 240 crèdits ECTS, organitzats en 4 cursos acadèmics (60 ECTS per
curs).
Titulació: Grau en Fisioteràpia
Tipus de títol: Oficial
Durada: 4 anys
Total de crèdits: 240
Tipus de
matèries

Formació
bàsica

Obligatòries

Optatives

Pràctiques tutelades

Treball fi de
Grau

Crèdits

60

84

48

36

12

MENCIONS DE GRAU
En funció de quina sigui la configuració de l’optativitat, l’estudiant podrà graduar-se amb:






Menció en : Aprofundiment en fisioteràpia de l’aparell locomotor.
Menció en : Aprofundiment en fisioteràpia neurològica.
Menció en : Fisioteràpia específica en pediatria.
Menció en : Aprofundiment en fisioteràpia de les patologies del tòrax.
Menció en : Fisioteràpia específica en l’esport.
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SEQÜENCIACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

PRIMER
SEMESTRE
SEGON
SEMESTRE
Sem.

PRIMER
SEMESTRE

SEGON CURS

Curs

Sem.

SEGON
SEMESTRE

PRIMER CURS

Curs

Caràcter(1) ECTS

Assignatura

Matèria

Anatomia I
FB
6
Anatomia humana
Fisiologia I
FB
6
Fisiologia
Física Aplicada
FB
6
Biofísica
Fonaments de fisioteràpia
OB
6
Fonaments de fisioteràpia
Fisioteràpia bàsica de l’Aparell
Fisioteràpia de l’Aparell
OB
6
Locomotor I
Locomotor
Anatomia II
FB
6
Anatomia humana
Fisiologia II
FB
6
Fisiologia
Ciències psicosocials aplicades
FB
6
Psicologia
Bioestadística i Metodologia
FB
6
Estadística
Fisioteràpia bàsica de l’Aparell
Fisioteràpia de l’Aparell
OB
6
Locomotor II
Locomotor
Total crèdits primer curs 60

Caràcter(1) ECTS

Assignatura

Fisiologia III
Patologia humana I
Valoració en fisioteràpia de
l’Aparell Locomotor
Fisioteràpia en especialitats
clíniques de l’Aparell Locomotor I
Pràcticum I
Patologia humana II
Fisioteràpia en especialitats
clíniques de l’Aparell Locomotor II
Fisioteràpia en Neurologia I
Legislació, salut pública,
administració sanitària i ètica
Pràcticum II

FB
FB

6
6

OB

6

OB

6

OB
FB

6
6

OB

6

OB

6

OB

6

OB

6

Matèria

Fisiologia
Patologia humana
Fisioteràpia de l’Aparell
Locomotor
Fisioteràpia de l’Aparell
Locomotor
Pràctiques tutelades
Patologia humana
Fisioteràpia de l’Aparell
Locomotor
Fisioteràpia en Neurologia
Legislació, salut pública, i
administració sanitària
Pràctiques tutelades

Total crèdits segon curs 60
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SEGON
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ECTS

Matèria

Anglès tècnic
OB
6
Anglès tècnic
Fisioteràpia en especialitats
Fisioteràpia de l’Aparell
OB
6
clíniques de l’Aparell Locomotor III
Locomotor
Fisioteràpia en Neurologia II
OB
6
Fisioteràpia en Neurologia
Optativa 1*
OT
6
Pràcticum III
OB
6
Pràctiques tutelades
Fisioteràpia Cardio-respiratòria
OB
6
Fisioteràpia Cardio-respiratòria
Fisioteràpia en Geriatria
OB
6
Geriatria
Fisioteràpia en especialitats
Fisioteràpia de l’Aparell
OB
6
clíniques de l’Aparell Locomotor IV
Locomotor
Optativa 2*
OT
6
Pràcticum IV
OB
6
Pràctiques tutelades
OPTATIVES DE TERCER CURS
Fisioteràpia del sòl pelvià
OT
6
Fisioteràpia del sòl pelvià
Fisioteràpia en Psiquiatria
OT
6
Fisioteràpia en Psiquiatria
Fisioteràpia en Medicina Estètica
OT
6
Fisioteràpia en Medicina Estètica
Alimentació i nutrició aplicades
OT
6
Alimentació i nutrició aplicades
Total crèdits tercer curs 60

Assignatura

QUART
CURS

Curs

Matèria

Caràcter(1) ECTS

Pràcticum V

OB

6

Pràctiques tutelades

Pràcticum VI

OB

6

Pràctiques tutelades

Treball de fi de grau

OB

12

Treball de fi de grau

ASSIGNATURES
OPTATIVES

OPTATIVES DE QUART CURS
Introducció a l’Antropologia

OT

6

Introducció a l’Antropologia

Introducció a la Hipocinesiteràpia

OT

6

Introducció a la Hipocinesiteràpia

Organització i gestió empresarial

OT

6

Organització i gestió empresarial

Aprofundiment en Ergonomia

OT

6

Aprofundiment en Ergonomia

Psicomotricitat i musicoteràpia

OT

6

Psicomotricitat i musicoteràpia

Fisioteràpia en Oncologia

OT

6

Fisioteràpia en Oncologia

Total crèdits quart curs 60
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QUART
CURS

Itinerari: Menció en Aprofundiment en fisioteràpia de l’aparell locomotor
Cadenes musculars
Neurodinàmica
Teràpia manual osteopàtica
Tècniques complementàries
Fisioteràpia pràctica on-line

OT
6
Fisioteràpia de l’aparell locomotor
OT
6
Fisioteràpia de l’aparell locomotor
OT
6
Fisioteràpia de l’aparell locomotor
OT
6
Tècniques complementàries
OT
6
Fisioteràpia pràctica on-line
Total crèdits de la menció 30

QUART CURS

Itinerari: Menció en Aprofundiment en fisioteràpia neurològica
Fisiopatologia neurològica
OT
6
Fisioteràpia avançada en neurologia
Valoració neurològica i diagnòstic
OT
6
Fisioteràpia avançada en neurologia
de fisioteràpia
Tractament fisioterapèutic en
OT
6
Fisioteràpia avançada en neurologia
neurologia
Tècniques complementàries
OT
6
Tècniques complementàries
Fisioteràpia pràctica on-line
OT
6
Fisioteràpia pràctica on-line
Total crèdits de la menció 30

QUART CURS

Itinerari: Menció en Fisioteràpia específica en pediatria
Desenvolupament psicomotriu del
OT
6
Fisioteràpia en pediatria
nen i fisiopatologia pediàtrica
Valoració pediàtrica i diagnòstic de OT
6
Fisioteràpia en pediatria
fisioteràpia
Tractament fisioterapèutic en
OT
6
Fisioteràpia en pediatria
pediatria
Tècniques complementàries
OT
6
Tècniques complementàries
Fisioteràpia pràctica on-line
OT
6
Fisioteràpia pràctica on-line
Total crèdits de la menció 30
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QUART CURS

Itinerari: Menció en Aprofundiment en fisioteràpia de les patologies del tòrax
Biomecànica, cinesiologia i
OT
6
Fisioteràpia del tòrax
fisiopatologia del tòrax
Valoració de la funció
OT
6
Fisioteràpia del tòrax
cardiorespiratòria i diagnòstic de
fisioteràpia
Tractament fisioterapèutic del tòrax
Fisioteràpia del tòrax
Tècniques complementàries
OT
6
Tècniques complementàries
Fisioteràpia pràctica on-line
OT
6
Fisioteràpia pràctica on-line
Total crèdits de la menció 30

QUART CURS

Itinerari: Menció en Fisioteràpia específica de l’esport
Fisiopatologia de les lesions en
OT
6
Fisioteràpia de l’esport
l’esport, fisiologia de l’esforç i teoria
de l’entrenament
Valoració de les lesions en l’esport i OT
6
Fisioteràpia de l’esport
diagnòstic de fisioteràpia
Tractament i prevenció de les
Fisioteràpia de l’esport
lesions en l’esport
Tècniques complementàries
OT
6
Tècniques complementàries
Fisioteràpia pràctica on-line
OT
6
Fisioteràpia pràctica on-line
Total crèdits de la menció 30

(1) Caràcter: FB.- Formació bàsica; OB.- Obligatòria; OT.- Optativa.
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REQUISITS D’ACCÉS

Els alumnes que volen accedir al grau en Fisioteràpia, segons els estudis de procedència, tenen
diferents vies d'accés:

Tipus d’accés

Opció

Des del
Batxillerat +
PAU

Assignatures de modalitat vinculades a la mateixa branca
(ponderació):






Biologia (0,2)
Ciències de la Terra i mediambientals (0,1)

Altres

5,000

Física (0,2)
Matemàtiques (0,1)
Química (0,1)

Des de CFGS

Accés per a
majors de 25
anys

Nota de tall
curs 19-20

5,000

Ciències de la salut

Titulats universitaris
Estudis estrangers

5,000

5,00
---

PERFIL D’INGRÉS
Els estudiants hauran de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en
equip, que sàpiguen escoltar, amb facilitat per adaptar-se al seu entorn i per assumir responsabilitats.
També hauran de tenir una predisposició per a la resolució de problemes , per la presa de decisions i per
l’auto aprenentatge. Hauran de ser respectuosos amb els valors i cultura de les persones. Finalment
hauran de prendre un compromís amb la salut i el benestar de les persones.
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ACCÉS ALS ESTUDIS
Per demanar la admissió al grau en Fisioteràpia, els estudiants han de fer-ho mitjançant la Preinscripció
Universitària.
Aquest tràmit es fa en línia https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login . El calendari de
Preinscripció encara no està confirmat, però com a orientació, el primer període serà al tot el mes de
juny i el segon període durant uns dies de setembre (aquest darrer període només es podrà realitzar
pels estudis en els quals hagin quedat places lliures)
OFICINA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
C/ Via Laietana, 2
08003 – Barcelona
Tel. 932230323 / 932232591

INFORMACIÓ GENERAL
Horari dels estudis
Els horaris de classe són de dilluns a divendres:
Classes teòriques: 15 a 21 hores (tot el curs escolar)
 Classes pràctiques: 9 a 14 hores (en torns i períodes determinats i ja des del primer curs)


Idioma
Català i castellà
L'EUIF Gimbernat aplica la Llei 1/1998, de política lingüística, en relació a l'ensenyament universitari.
L'article 22.1 diu : "En els centres d'ensenyament superior i universitari, el professorat i l'alumnat tenen
dret a expressar-se en cada cas, oralment i per escrit, en la llengua oficial que prefereixi".
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Preus orientatius
Al primer curs es obligatori matricular-se de totes les assignatures (60 ECTS) a excepció, si es justifica,
la matriculació a temps parcial.
*Previsió preu per crèdit: 123,94 €*
* Previsió preu oficial bonificat: 23,95 €*
* Previsió preu propi: 99,99 €*
*Preus corresponents al curs 2019-2020.
Preus del curs 2020-2021 pendents de confirmació.
El pagament de la matrícula (preu públic) es podrà abonar en un sol pagament (juliol coincidint amb la
matriculació) o en dos pagaments (juliol i desembre).
Línia de finançament pel preu de curs: El pagament del curs es farà en 12 terminis sense cap recàrrec
ni garantia més que la d’estar matriculat. Aquestes condicions no són exclusivament pel primer curs,
sinó que es mantindran al llarg dels estudis.
*aquests preus són anuals
Beques
Cada curs es fa pública la convocatòria de beques del règim general (AGAUR) i de mobilitat (MPESyD) a
la qual es poden acollir els estudiants dels centres universitaris.
Pots consultar la informació a:


Web del Ministeri: http://www.mepsyd.es -> Becas ayudas y premios -> Becas Generales

Programes d’intercanvi
L’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat participa en diferents programes de mobilitat i
d’intercanvi d’estudiants que estiguin cursant el quart any dels estudis:



Programa de mobilitat propi de l’escola: Lille (França) i Utrecht (Holanda).
Programa de mobilitat de la UAB (Erasmus +) amb diferents universitat europees: BÈLGICA,
FINLÀNDIA, HOLANDA, ITÀLIA, PORTUGAL, AUSTRIA

Per a més informació podeu consultar la pàgina web dels programes de mobilitat i intercanvi de la UAB
Residències d’estudiants
Els nostres estudiants poden optar a una plaça d’allotjament al Campus Universitari de la Universitat
Autònoma de Barcelona a Bellaterra (a dues parades de tren de l’escola). Us podeu informar a
www.vilauniversitaria.com
Més informació
Adreçar un correu electrònic a fisioterapia@eug.es
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