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Dades generals   

§ Curs acadèmic: 2016-2017 
§ Descripció: Aprenentatge de les teories i les maniobres de tractament del dolor provinents 

de la medicina xinesa; acupuntura, tractaments amb ventoses i gua-sha. L’assignatura 
anirà dirigida a conèixer com aplicar cada una de les tècniques, dirigides a tractar les 
patologies que cursen amb dolor. 

§ Crèdits ECTS: 3 Bàsica 
§ Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
§ S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:  (10%) 
§ S'utilitzen documents en llengua anglesa:  Competència Bàsica (10%) 
§ Durada: Semestral 
§ Curs: 3r 
§ Professorat:  JORDI CASADO BORRULL 

Competències 
Competències específiques: 
A2- Explicar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de 
l’aplicació de la fisioteràpia. 
A11- Identificar els aspectes generals de la patologia relacionada amb la fisioteràpia de tots 
aquells aparells i sistemes amb els seus tractaments mèdics, quirúrgics, fisioterapèutics i 
ortopèdics. 
A12- Identificar els canvis estructurals, fisiològics, funcionals i de conducta que es produeixen 
com a conseqüència de la intervenció de la fisioteràpia. 
A13- Definir les bases teòriques de la fisioteràpia com a ciència i professió. Enumerar els 
models d’actuació en fisioteràpia. Explicar les bases teòriques de les valoracions, test i 
comprovacions funcionals: coneixement de les seves modalitats i tècniques així com de 
l’avaluació científica de la utilitat i efectivitat. Aplicar el diagnòstic de la fisioteràpia. Utilitzar la 
metodologia de la investigació aplicada a la fisioteràpia. 
A22- Analitzar les condicions ètiques, legals i professionals que conformen la pràctica de la 
fisioteràpia. 
 
Competències transversals: 
B7- Sensibilització en temes mediambientals 
 
Competències nuclears: 
C2- Utilitzar de forma avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 
C3- Gestionar la informació i el coneixement. 
 
Resultats d’aprenentatge 

1. Explicar les conseqüències de l’aplicació de les tècniques de tractament de la síndrome 
de dolor miofascial, conservadores i invasives (punció seca). 

2. Relacionar les bases de les tècniques de tractament de la síndrome de dolor miofacial, 
conservadores i invasives (punció seca) amb la fisiopatologia dels punts gatells 
miofascials. 

3. Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de 
dolor miofascial, conservadores i invasives (punció seca). 

4. Explicar les bases de diagnòstic de la síndrome de dolor miofascial i saber-ne fer una 
avaluació crítica en referencia a l’evidència científica. 

5. Aplicar correctament les tècniques de tractament de la síndrome de dolor miosfacial, 
conservadores i invasives (punció seca). 

6. Saber defensar que la fisioteràpia pot aplicar les tècniques invasives (punció seca) en 
el tractament de la síndrome del dolor miofascial. 
 

MANEIG DEL DOLOR 
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Continguts 
 
TEMA 1   
 Teoria bàsica del tractament del dolor, mitjançant la teràpia oriental dels meridians, punts 
d’acupuntura i tècniques manuals de la Medicina Xinesa. 
 
TEMA 2 
Teoria dels meridians i la seva relació amb el tractament del dolor. 
 
TEMA 3 
Teoria de l’acupuntura. Utilització de les agulles i principals maniobres de punció. Perills de la 
punció. Precaucions i contraindicacions. 
 
TEMA 4  
Tècniques de punció per al dolor: Tècnica de punció clàssica, tècnica de punció ventral. 
 
TEMA 5 
Tècnica manual per al tractament del dolor. Moxibustió. Gua-sha. 
 
TEMA 6 
Desenvolupament i aprenentatge dels meridians d’acupuntura i el reconeixement dels punts 
que s’hi troben, així com la seva utilització per al maneig del dolor. 
 
Activitats 

Tipus d'activitat Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor Total 

Activitats introductòries 2 0 2 

Classes magistrals 4 0 4 

Seminaris 4 5 9 

Classes Pràctiques  18 30 48 

Prova d’avaluació  2 10 12 

Total 30 45 75 

Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant 
l’heterogeneïtat de l’alumnat. 

Avaluació i qualificació 
Activitats d'avaluació 

*El 10% restant de la nota correspondrà  a l’assistència, actitud i participació a classe durant el 
curs, tant a classes teòriques com pràctiques. 
 
 

Activitat 
d’avaluació Competència Descripció de l'activitat % 

Realització d’un 
audiovisual 

C2 C3 
A2 A12 

B7 

Realització d’un treball mitjançant un suport 
audiovisual per tal de sintetitzar i expressar 
els conceptes adquirits en l’assignatura. 

45% 

Examen escrit A11 A13 A14 

Examen escrit dels continguts 
desenvolupats en  l’assignatura. Examen 
tipus test, i amb preguntes curtes a 
desenvolupar. 

45% 
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 Qualificació 

AVALUACIÓ CONTÍNUA: (Juny) 

- És imprescindible haver assistit al 80% de les sessions pràctiques* per acollir-se a aquesta 
modalitat.  
- Cal aprovar cada una de les parts (audiovisual, examen) amb una nota igual a 5 o superior 
per poder fer mitjana  i d'aquesta manera aprovar l'assignatura en aquesta modalitat, i un 10% 
correspondrà a l’assistència, actitud i participació a classe durant el curs, tant a classes 
teòriques com pràctiques. 

* es necessari presentar justificant si no s’assisteix a classe, en cas de no fer-ho no es podrà seguir l’avaluació 
contínua, s’haurà d’examinar en l’avaluació final (juny) de tot el contingut de l’assignatura, teòric i pràctic. En cas de 
superar el 20% d’absència, tot i ser justificada, no es podrà acollir tampoc a la modalitat d’avaluació contínua i s’haurà 
d’avaluar de tota l’assignatura a l’avaluació final de juny. 

  
AVALUACIÓ FINAL: (Juny) 

- L'alumnat que no ha assistit al 80% de les sessions pràctiques, o no hagi superat l’avaluació 
contínua, ha de fer l'examen final en el que s'avalua el contingut teòric de tot el curs (mateix 
tipus examen que en l’avaluació contínua). L’apartat de l’audiovisual es correspondrà amb un 
examen pràctic, i la presentació s’haurà de realitzar igualment. Es segueix el mateix criteri que 
en l’avaluació contínua, s’han d’aprovar les dos parts per separat per poder aprovar 
l’assignatura. 

- L'alumnat que ha assistit al 80% de les sessions pràctiques i no hagi superat alguna de les 
parts, només s'haurà de presentar a les parts suspeses.  

 
Criteris específics de la nota No Presentat: 
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent 
superat l'avaluació contínua. 
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Assignatures recomanades 

§ Anatomia I 
§ Anatomia II 
§ Patologia Mèdica 
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§ Patologia Quirúrgica  


