
DATA I HORARI

13-14 d’abril de 2019.
Dissabte

de 09:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:30; 
Diumenge 

de 09:00 a 14:00

LLOC DE REALITZACIÓ

EUSES
Escola Universitària de la Salut i l’Esport

C/ Francesc Macià, 65
17190 Salt (GIRONA)

Curs d’abordatge 
fisioterapèutic de
les lesions 
d’ESPATLLA

Exploració, diagnòstic i 
tractament de fisioteràpia.

 6a EDICIÓ

L’assoliment de l’èxit en el tracta-
ment de les lesions d’espatlla 
requereix un coneixement exhaustiu 
de les diferents tècniques terapèuti-
ques i el seu domini pràctic, alhora 
que exigeix un diagnòstic de 
fisioteràpia precís, que vindrà 
donat per la realització d’una 
exploració específica i la 
recopilació de les dades 
mèdiques més rellevants.

Paral·lelament cal conèixer
les diferents intervencions 
quirúrgiques que es prac-
tiquen, les seves actualitza-
cionsdarrers anys i les 
conseqüències que se’n 
deriven en la nostra 
intervenció fisioterapèutica.



PROFESSORAT

Lluís Puig 
Cap de Fisioteràpia de l’Hospital de l’Es-
perit Sant.
Professor col·laborador de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC) i de la 
Fundació Universitària del Bages (FUB).
Vicepresident de la Societat Catalano Ba-
lear de Fisioteràpia (SCBF) i membre de la 
Societat Francesa d’Espatlla (SFRE) i de la 
Societat Europea d’Espatlla (EUSSER).
Formador del Mètode CGE de TM INSTITU-
TE i ponent en múltiples congressos nacio-
nals i internacionals.
Autor de diversos llibres de divulgació i 
col·laborador dels Programes “El Matins” 
de TV3 i “Tot és Possible” de RAC1.

CONTINGUTS

• Introducció: Evolució en l’abordatge de 
les lesions d’espatlla.

• Record anatòmic i biomecànic.
• Exploració reglada.
• Tractament de les bursitis i les tendino-

paties d’espatlla.
• Tractament de les rigideses i capsulitis.
• Tractament conservador de les lesions 

del manegot dels rotadors.
• Tractament postquirúrgic de les lesions 

del manegot dels rotadors.
• Tractament conservador de les inestabi-

litats d’espatlla.
• Tractament postquirúrgic de les Inesta-

bilitats d’espatlla.
• Fractures:

• Tractament Conservador.
• Tractament postquirúrgic (plaques, 

osteosíntesis...).
• Tractament post quirúrgic de la 

cirurgia protèsica: pròtesis conven-
cionals i pròtesis invertides.

METODOLOGIA

A les classes s’alternaran els continguts te-
òrics amb les sessions pràctiques i la pre-
sentació de casos clínics.

HORES

15 hores

PREU DEL CURS

General: 230€
EUSES Alumni: 205€ 
Alumnes de 4t de Fisioteràpia d'EUSES i 
tutors dels Centres de Pràctiques: 115€

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:
Ingrés al compte ES25-2100-0270-4502-00261680.
Cal indicar nom i cognoms, i “inscripció Curs d’Espatlla”.
Enviar el formulari d’inscripció i el justificant del paga-
ment a: tfernandez@euses.cat - Tel. 972 405 130

Informació tècnica: Sr. Pere Iglesias: piglesias@euses.cat
Inscripcions: Sra. Teresa Fernández: tfernandez@euses.cat

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Sr. Pere Iglesias: piglesias@euses.cat

OBJECTIUS

General 
Dotar el fisioterapeuta dels coneixements 
i les eines necessàries per realitzar un cor-
recte diagnòstic fisioterapèutic i un bon 
tractament de les lesions d’espatlla.
Específics
• Tenir els coneixements necessaris per 

realitzar una correcta exploració de la 
cintura escapular.

• Saber reconèixer les diferents lesions que 
afecten a l’espatlla.

• Poder detectar les alteracions biomecà-
niques de l’espatlla i conèixer les seves 
tècniques de correcció.

• Aprendre quines són les tècniques qui-
rúrgiques actuals i disposar dels conei-
xements necessaris per poder aplicar 
l’estratègia de tractament adequada a 
cada cas.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

Dirigit a Fisioterapeutes i estudiants de 
l’últim curs del Grau en Fisioteràpia.

TÍTOL A QUÈ DÓNA DRET

Certificat d’assistència. (Caldrà acreditar 
una assistència mínima al 80% de les hores 
lectives).


