
Taller d’anatomia 
funcional del TRONC:

raquis i regions 
cervical, toràcica i 

abdominopelviana

DATA I HORARI

dissabte 10 de març de 2018,  
de 09:00 a 13:30 (4h. lectives)

LLOC

Laboratori d’Anatomia de la Facultat 
de Medicina de la UdG.  
C/ d’Emili Grahit, 77. 17003. Girona

DIRIGIT  A

Fisioterapeutes i alumnes de 3er i 4t  

del Grau en Fisioteràpia

CURS DE DISSECCIÓ DE 
L’APARELL LOCOMOTOR



General
 — Proporcionar al fisioterapeuta eines per a aprofundir en 
el coneixement de l’anatomia topogràfica i funcional de 
l’aparell locomotor del tronc.

Específics
 — Visualitzar i reconèixer les estructures anatòmiques 
osteo-lligamentoses del tronc en les seves regions 
topogràfiques.

 — Visualitzar i reconèixer topogràficament els diferents músculs 
que formen part de l’aparell motor del raquis, tòrax i abdomen.

 — Analitzar el paper funcional d’aquesta musculatura en relació 
a la seva disposició topogràfica.

 — Identificar les principals relacions vàsculo-nervioses del tronc 
en els seus segments topogràfics.

 — Establir correlacions entre la preparació anatòmica i 
determinades tècniques de diagnòstic per imatge.

En el taller de dissecció els alumnes tindran la possibilitat de 
treballar directament amb preparacions anatòmiques reals 
orientades als objectius d’aprenentatge de l’activitat. En grups 
reduïts, cadascun dels alumnes treballarà de manera pràctica 
l’abordatge de l’anatomia de la regió, tant des del punt de vista 
topogràfic com funcional. Els alumnes disposaran a cadascuna 
de les estacions de treball de guions orientadors pel treball 
individual i en grup.

L’abordatge des de la fisioteràpia de les patologies de l’aparell 
locomotor exigeix un coneixement profund i exhaustiu de la 
seva anatomia, tant de l’estructura òssia com dels elements 
múscul-lligamentosos i vàsculo-nerviosos que l’integren. Accions 
sobre el pacient com la localització i identificació d’estructures, 
la realització i interpretació de maniobres exploratòries, i 
l’anàlisi funcional de l’aparell motor són habilitats essencials 
que requereixen d’una base molt sòlida en el coneixement de 
l’anatomia topogràfica i funcional.

El Laboratori d’Anatomia és l’entorn ideal per aprofundir en el 
coneixement i millorar en la comprensió d’aquests aspectes 
transcendentals en el treball del fisioterapeuta, al temps que 
ens aporta una oportunitat única per desenvolupar i/o millorar 
habilitats pràctiques basades en el coneixement anatòmic real.

OBJECTIUS

METODOLOGIA



PROFESSORAT 
EXPERT

DRA. ANNA CARRERA BURGAYA 
Professora Titular d’Anatomia i Embriologia humana al  

Departament de Ciències Mèdiques (Facultat de Medicina) de 
la Universitat de Girona (UdG). Membre del Grup de Recerca 

en Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència de la UdG. 
En recerca destaquen els seus treballs en el camp del sistema 

nerviós perifèric, l’aparell locomotor i el sistema vascular.

DR. FRANCISCO REINA DE LA TORRE 
Professor Titular d’Anatomia i Embriologia humana al  

Departament de Ciències Mèdiques (Facultat de Medicina) de 
la Universitat de Girona (UdG). Membre del Grup de Recerca 

en Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència de la UdG. 
Destaquen en recerca els seus treballs en l’aparell locomotor i 

la vascularització del sistema nerviós central.

CONTINGUTS Constitució anatòmica de la columna vertebral en les seves 
regions topogràfiques. 
Estudi del disc intervertebral i les seves relacions anatòmiques 
amb el forat de conjunció i els nervis espinals.
Articulacions interaposifàries i la seva anatomia.
Estabilitzadors passius de la columna vertebral.
Organització muscular de l’aparell motor de la columna vertebral. 
Identificació topogràfica. Direccionalitat, accions i sinergismes 
musculars. Fàscia tòracolumbar.
Constitució anatòmica osteo-lligamentosa de la caixa toràcica.
Constitució anatòmica osteo-lligamentosa de la cintura pelviana.
Organització muscular de l’aparell motor del tòrax, paret 
abdominal i regió del coll. Múscul diafragma.
Consideracions anatòmiques en determinades intervencions de 
teràpia manual del tronc.
Correlacions entre l’anatomia i determinades tècniques de 
diagnòstic per imatge.



INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Coordinació 
Sr. Pere Iglesias | piglesias@euses.cat

Títol a què dona dret
Certificat d’assistència al taller. No hi ha avaluació específica però caldrà 
acreditar una assistència presencial al 100% de les hores del taller.
En el cas que l’alumne realitzi els tallers I, II i III, també rebrà un certificat 
d’assistència al “curs de dissecció de l’aparell locomotor”. 

Preu del taller 
General: 125€; 
Membres d’EUSES Alumni, Tutors dels Centres  
de Pràctiques i alumnes d’EUSES: 95€

Informació administrativa
Sra. Teresa Fernández
tfernandez@euses.cat
Tel. 972 405 130

Informació tècnica
Sr. Pere Iglesias
piglesias@euses.cat

Inscripcions 
Ingrés  en el número de compte  

ES25-2100-0270-4502-00261680 
indicant el nom i cognoms + “taller dissecció tronc” i 

enviar el formulari d’inscripció 
+ el justificant de pagament a: tfernandez@euses.cat


