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Dades generals   
● Curs acadèmic:  2016-2017  
● Descripció: Aquesta assignatura basa els seus continguts en les afeccions neurològiques i el seu 

tractament de fisioteràpia. Abarca els processos neurològics de malalties degeneratives i de lesions 
cerebrals adquirides. També dedica una unitat didàctica a la neurologia infantil i els processos 
patològics del desenvolupament psicomotor. Integra altres unitats didàctiques dedicades a la 
geriatria, tractament del sol pelvià, tractament dels grans cremats i tractament dels pacients 
amputats. 

● Crèdits ECTS: 6 OBLIGATÒRIA 
● Idioma principal de les classes: Català / Castellà  
● S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%)  
● S'utilitzen documents en llengua anglesa: Competència Bàsica (10%)  
● Durada: Anual  
● Curs: 3r 
● Professorat: YOLANDA VERGÉS FORÉS; JOAQUIM RENAU BAHIMA; ALBA AIXENDRI; CARMELO 

FERNANDEZ RAMOS; YOLANDA BORRÀS   
Competències  
Competències específiques: 
A11 Identificar els aspectes generals de la patologia relacionada amb la fisioteràpia de tots els aparells i 
sistemes amb els seus tractaments mèdics, quirúrgics, fisioterapèutics i ortopèdics. 
A25 Valorar l'estat funcional del pacient / usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials, per 
a això haurà de: a) rebre el pacient, recollir i valorar les dades subjectives manifestades per l'usuari i / o 
les persones significatives del seu entorn; b) aplicar els procediments adequats de valoració en 
fisioteràpia, la qual cosa inclou executar les proves elèctriques i manuals destinades a determinar el 
grau d'afectació de la innervació i de la força muscular, les proves per determinar les capacitats 
funcionals, l'amplitud del moviment articular i les mesures de la capacitat vital; c) identificar les dades i 
descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats trobades reals i potencials, d) registrar de 
forma sistemàtica les dades significatives de la informació recollida i expressar de forma correcta en la 
història clínica de fisioteràpia. 
A27 Dissenyar el Pla d'Intervenció de Fisioteràpia. Elaborar un Pla específic d'Intervenció de Fisioteràpia 
utilitzant habilitats de resolució de problemes i raonament clínic: d'acord amb els recursos disponibles; 
formulant els objectius d'intervenció amb l'usuari i, si escau, amb les persones significatives del seu 
entorn, recollint les seves expectatives respecte a l'atenció, seleccionant els protocols o procediments 
més adequats a l'atenció planificada i atenent els criteris d'adequació, validesa i eficiència. 
A28 Executar, dirigir i coordinar el Pla d'Intervenció de Fisioteràpia, atenent al principi de la 
individualitat de l'usuari i utilitzant les eines terapèutiques pròpies de la fisioteràpia, és a dir, el conjunt 
de mètodes, procediments, actuacions i tècniques que mitjançant l'aplicació dels mitjans físics curen, 
recuperen, habiliten, rehabiliten, adapten i readaptar les persones amb deficiències, limitacions 
funcionals, discapacitats i minusvalideses; prevenen les malalties i promouen la salut a les persones que 
volen mantenir un nivell òptim de salut. Això implica establir i aplicar els mitjans físics terapèutics en els 
tractaments que es presten als usuaris de totes les especialitats de medicina i cirurgia on sigui 
necessària l'aplicació dels mitjans esmentats. Dissenyar i aplicar exercicis terapèutics, amb mètodes 
especials, per a les malalties i lesions cardiorespiratòries, ortopèdiques, traumatològiques, pediàtriques, 
reumatològiques, geriàtriques, neurològiques, pneumòleg, esportives, així com per les alteracions del 
raquis, la incontinència urinària i fecal i els exercicis maternals prepart i postpart. Dissenyar i aplicar els 
procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia, teràpia manual, osteopatia, 
quiropràxia i la resta de tècniques manuals. Dissenyar i aplicar les diferents modalitats de electroteràpia, 
termoteràpia i crioteràpia, fotototerapia, ultrasonoteràpia, vibroteràpia, magnetoteràpia, ergoteràpia i 

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II 



   

 Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
C/ Sebastià Joan Arbó, s/n – 43870 Amposta Grau en Fisioteràpia 

Ctra. d’Accés al Seminari, s/n – 43500 Tortosa 

pressoteràpia. Dissenyar i aplicar les diferents modalitats d'hidroteràpia, balneoteràpia, climatoterápia, 
talassoteràpia, etc. Dissenyar i aplicar les diverses modalitats dels mètodes i tècniques terapèutiques 
reflexes així com d'altres teràpies manuals específiques, alternatives o complementàries afins al camp 
de competència de la fisioteràpia. Establir i aplicar el tractament en grups a usuaris amb problemes 
similars. Fomentar la participació de l'usuari i la família en el seu procés de recuperació. Prevenir i evitar 
els riscos en l'aplicació del tractament. Establir el pla de pautes que ha de seguir durant el tractament. 
A29 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de fisioteràpia amb relació als 
objectius marcats i als criteris de resultats establerts. Serà necessari: definir i establir els criteris de 
resultats, realitzar la valoració de l'evolució del pacient / usuari, redissenyar els objectius segons la 
valoració, si cal, i adequar el pla d'intervenció o tractament als nous objectius, si escau. 
A31 Proporcionar una atenció de fisioteràpia de manera eficaç, atorgant una assistència integral als 
pacients / usuaris, per la qual cosa serà necessari interpretar les prescripcions facultatives; preparar 
l'entorn en què es durà a terme l'atenció de fisioteràpia perquè sigui confortable, mantenir informat al 
pacient del tractament que se li aplica, explicant les proves i maniobres que se li practiquen, la 
preparació que requereixen i demanar-li que col • labori en tot moment, registrar diàriament l'aplicació 
de l'atenció en fisioteràpia, l'evolució i els incidents, identificar signes i símptomes d'alteració de les 
funcions biològiques relacionats amb l'atenció de fisioteràpia, controlar i interpretar els signes vitals 
durant l'execució del tractament diari, orientar les activitats i l'actuació en relació als pacients / usuaris, 
del personal no sanitari i subaltern, i avaluar la pròpia atenció proporcionada als pacients / usuaris.  
Competències transversals:  
B1 Aprendre a aprendre 
B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la fisioteràpia. Mostrar la seva 
orientació al pacient / usuari, posant de manifest en la seva actuació que el ciutadà i les seves 
necessitats són l'eix al voltant del qual giren les seves decisions. 
B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida en un equip de caràcter 
interdisciplinari mostrant habilitats en les relacions interpersonals.  
Competències nuclears: 
C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 
C3 Gestionar la informació i el coneixement. 
C5 Comprometre amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional. 
C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i profesional que l’estudiant es planteja a la universitat. 
 
Resultats d’aprenentatge 
1. Conèixer el procés d’envelliment 
2. Conèixer els sistemes de classificació de la gent gran 
3. Conèixer la patologia de l’envelliment 
4. Conèixer les característiques i els problemes del pacient amputat, i saber aplicar les tècniques 
adequades. 
5. Adoptar una actitut adequada per a cada pacient. 
6. Aportar idees de posible aplicación. Comportar-se conforme les normes del servei. 
7. Conèixer les característiques del pacient neurològic. 
8. Conèixer el procés de l'embaràs i el part 
9. Saber dissenyar i aplicar el pla de tractament pel pre-part, part i post-part 
10. Conèixer les causes d'incontinència 
11. Conèixer i saber aplicar les tècniques de Fisioteràpia en els pacients amb incontinència d'orina i fecal 
12. Saber situar la pacient dins del marc diagnòstic fisioterapèutic. 
13. Conèixer els fonaments de psicomotricitat i desenvolupament del nen. 
14. Conèixer i saber preveure totes les situacions de risc per al pacient en la pràctica de la fisioteràpia. 
15. Conèixer els principals models per al tractament de les lesions cerebrals. 
16. Saber analitzar les característiques principals de cada model. 
17. Saber explicar les bases teòriques de cada model. 
18. saber descriure les claus terapèutiques més importants de cada model. 
19. Descriure y saber aplicar les tècniques: Bobath, Kabat, Exercici terapèutic cognoscitiu. 
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20. Saber definir els elements discriminatius dels models. 
21. Saber situar al pacient dins del marc diagnòstic fisioterapèutic. 
22.  Saber fer protocols d’activitat de fisioteràpia. 
23. Saber dissenyar un programa de qualitat per a un departament de Fisioteràpia. 
 

Altres resultats d’aprenentatge 
-Dissenyar programes basats en l'exercici terapèutic en base a la comprensió dels canvis de la funció 
motriu que comporta l'envelliment. 
-Analitzar moviments humans normals i patològics i dissenyar estratègies de normalització dels 
moviments anormals susceptibles de ser corregits. 
-Identificar els punts comuns dels diferents mètodes d'exercici terapèutic en fisioteràpia i les 
diferències. 
-Conèixer les característiques del pacient neurològic adult i pediàtric 
-Saber valorar un pacient amb patologies neurològiques i confeccionar un programa de treball. 
-Conèixer les adaptacions i ajudes tècniques ortopèdiques per millorar l’autonomia del pacient 
neurològic.  
Continguts  
UNITAT DIDÀCTICA I- FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA    
1. CONCEPTE DE NEUROREHABILITACIÓ 
1.1 Examen neurològic i proves complementàries per al diagnòstic clínic  
1.2 Enfoc multidisciplinar   
2 FISIOTERÀPIA EN ELS ACCIDENTS CEREBROBASCULARS (ICTUS)  
3.1 Tipus d’ictus.  
3.2 Valoració del pacient amb ictus 
3.3 Tractament de fisioteràpia   
3 FISIOTERÀPIA EN LA MALALTIA DEL PARKINSON  
3.1 Clínica característica del Parkinson 
3.2 Valoració del pacient amb Parkinson 
3.3 Tractament de fisioteràpia en els diferents estadis 
 
4 FISIOTERÀPIA EN ELS T.C.E.  
4.1 Valoració del pacient amb TCE 
4.2 Tractament del pacient  amb TCE  
5 FISIOTERÀPIA EN L’ESCLEROSIS MÚLTIPLE I MALALTIES DE LES MOTONEURONES  
5.1 Abordatge terapèutic del pacient amb EM 
5.2 Abordatge terapèutic del pacient amb ELA  
6 FISIOTERÀPIA EN LES POLINEUROPATIES 
6.1Tractament de fisioteràpia en les polineuropaties  
7 FISIOTERAPIA EN LES LESIONS MEDUL·LARS  
7.1 Tractament de fisioteràpia de les lesions medul·lars en les diferents etapes  
8 CASOS CLÍNICS 
8.1 Observació clínica i planificació dels objectius  
8.2 Aplicació de les propostes terapèutiques  
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UNITAT DIDÀCTICA II- FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA   
1. GENERALITATS DE LA FISIOTERÀPIA PEDIATRICA  
1.1 Funcions del fisioterapeuta pediàtric 
1.2 Processos d’atenció pediàtrica 
1.3 Desenvolupament motriu i aprenentatge del moviment 
1.4 Adquisició del control postural i l’equilibri 
1.5 Valoració del desenvolupament del nadó i del nen amb problemes neuromotrius. 
1.6 El joc com a eina terapèutica  
2. NENS PREMATURS  
2.1 Característiques 
2.2 Tractament de fisioteràpia en els prematurs 
3. PARALISIS CEREBRAL INFANTIL  
3.1 Concepte de malaltia motriu cerebral 
3.2 Alteracions comuns en la PCI i problemes associats 
3.3 Valoració del nen afectat de PCI 

3.3.1 Exploració 
3.3.2 Escales estandarditzades de valoració 
3.3.3 Valoració del maluc 

3.4 Objectius  i estratègies terapèutiques  
4. ELS NENS PLURIDEFICIENTS  
4.1 Concepte de plurideficiència 
4.2 Estimulació Basal i les sales d’estimulació multisensorial    
5. ESPINA BÍFIDA  
5.1 Etiologia. Classificació. Alteracions secundàries 
5.2 Valoració  
5.3 Abordatge terapèutic segons els nivells de lesió  
6. MALALTIES NEUROMUSCULARS  
6.1 Generalitats 
6.2 Classificació 
6.3 Abordatge  Terapèutic en les malalties neuromusculars 

6.3.1 Objectius fisioterapèutics  generals 
6.3.2 Objectius fisioterapèutics en la Distròfia muscular de Duchenne  

7. TORTICOLIS MUSCULAR CONGENITA  
7.1 Definició. Clínica. 
7.2 Tractament  
8. PARALISIS BRAQUIAL OBSTÈTRICA  
8.1 Definició. Clínica 
8.2 Tractament 
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UNITAT DIDÀCTICA III: AMPUTATS  
1.TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA EN EL PACIENT AMPUTAT 
2. APLICACIÓ PRÀCTICA DEL TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA EN EL PACIENT AMPUTAT  
UNITAT DIDÀCTICA IV: FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA     
1. INTRODUCCIÓ A LA GERIATRIA 
2. NIVELLS ASSISTENCIALS EN GERIATRIA 
3. AVALUACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL (AGI) 
4. SÍNDROMES GERIÀTRICS 
5. DEMÈNCIES  
UNITAT DIDÀCTICA V: FISIOTERÀPIA DEL SOL PELVIÀ   
1. BASES ANATOMOFISIOLÒGIQUES DEL SOL PELVIÀ 
1.1. Anatomia i biomecànica del sol pelvià 
2.DISFUNCIONS DEL SOL PELVIÀ 
2.1 Disfuncions urinàries femenines i masculines 
2.2 Disfuncions rectals i prolapses  
3. CANVIS MORFOLÒGICS DE LA DONA EMBARASSADA  
4. LA FISIOTERÀPIA EN EL PRE I POST PART  
5. PRÀCTIQUES 
5.1 Exploració i tractament de les disfuncions del sol pelvià 
5.2 Exercicis de Kegel, conscienciació de la musculatura pelviana i  hipopressius. 
5.3 Exercicis de Fisioteràpia en el pre part i post part   
Activitats 

Tipus d'activitat Hores amb 
professor Hores sense 

professor Total 
Classes magistrals 48 60 108 
Seminaris 4 4 8 
Classes  Pràctiques  4 8 12 
Prova d’avaluació  4 18 22 
Total 60 90 150 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant 
l’heterogeneïtat de l’alumnat.  
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Avaluació i qualificació 
Activitats d'avaluació 

Activitat 
d’avaluació Competència Descripció de l'activitat % 
Unitat I i  II A25, A27 

B1 B5  
C3 C5 Examen amb preguntes curtes i tipus test de 4 

respostes, sols una possible resposta correcta. 
Prova d’avaluació al final del primer quadrimestre 
segons calendari d’exàmens 50%  

Unitat III, IV 
i V  A25 A28 

B2 C2 C5 Examen amb preguntes curtes i tipus test. 
Avaluació continua juny 50% 

 
Qualificació  
AVALUACIÓ CONTÍNUA: (gener i Juny)  
- Examen tipus test i preguntes curtes de les UNITATS I i II. Examen d’avaluació contínua Gener (veure 
calendari) i suposarà el 50% de la nota final. 
-Examen tipus test i preguntes curtes de les UNITATS III, IV i V, examen d’avaluació contínua Juny (veure 
calendari d’exàmens) i suposarà el 50% de la nota final. 
-S’ha de treure una nota de 4 o superior per separat per poder fer la mitjana i així aprobar l’assignatura 
en aquesta modalitat, si aquesta mitjana és de valor 5 o superior. 
-Les classes pràctiques són obligatòries. És necessari presentar justificant sino s’assisteix  a classe, en cas 
de no fer-ho no es podrà seguir l’avaluació continuada, s’haurà d’examinar en l’avaluació final de tot el 
contingut de l’assignatura , teòric i pràctic. 
-En cas de superar el 20% d’absències, tot i ser justificada, no es podrà acollir tampoc a l’avaluació 
continuada i s’haurà d’avaluar de tota l’assignatura a l’avaluació final.  
AVALUACIÓ FINAL 
-Els alumnes que no hagin superat l’avaluació contínua de febrer i/o juny hauran de realitzar l’examen 
final al juny d’aquella avaluació que hagin suspès. L’examen final serà  de pregunta curta i tipus test. 
-Els alumnes que no hagin assistit almenys al 80% de les classes pràctiques, o no hagin portat justificant 
de la falta d’assistència, s’hauran de presentar a l’avaluació final de juny, de tot el contingut de 
l’assignatura. 
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Assignatures recomanades 
▪ Anatomia II 
▪ Patologia Mèdica 
▪ Patologia Quirúrgica 
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▪ Biomecànica clínica 
▪ Radiologia 
▪ Procediments generals de fisioteràpia 
▪ Valoració en fisioteràpia 


