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Diplomada en Fisioteràpia 
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Descripció general de l’assignatura 

 
En aquesta assignatura es pretén que l’alumne pugui percebre l’activitat física com a eina per a la 
prevenció i la promoció de la salut i el confort de la població. 
 
Es pretén donar resposta a la pregunta “què puc fer?” davant de persones amb patologies considerades 
d’alta prevalença en el nostre sistema sanitari, tals com la diabetis, l’osteoporosi, l’artrosi o la hipertensió 
arterial, entre d’altres, i també per a diverses alteracions del sistema musculesquelètic. També es 
contemplarà el pas entremig de la rehabilitació més clínica a la reinserció a l’activitat física regular quan 
el sistema musculesquelètic es vegi afectat, sempre tenint en compte la població diana a qui va dirigida la 
nostra intervenció. 
 

 

 
Competències 
 

Competències específiques 
 
E3. Demostrar que coneix els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats a la 
terapèutica clínica. 

Resultats d'aprenentatge 
E3.13. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques de les afeccions del 
sistema musculoesquelètic, utilitzant tècniques globals i integrals 
 

E4.Demostrar que coneix els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques encaminats a la 
realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut. 

Resultats d'aprenentatge 
E4.3 Dissenyar pautes d'activitat física per a la promoció i el manteniment de la salut en 
individus de totes les edats, tant sans com malalts i / o lesionats. 

 
E9. Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència. 

Resultats d'aprenentatge 
E9.22. Dissenyar pautes de teràpia manual no analítiques sinó globals i integrals per a les 
malalties i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives 

 
E18. Mantenir actualitzats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds de les competències 
professionals. 

Resultats d'aprenentatge 
E18.6. Descriure els mitjans i tècniques de fisioteràpia en la teràpia de les afeccions del sistema 
múscul-esquelètic, demostrant estar al dia la seva adequació i eficàcia. 
 

Competències transversals 
 
T2. Organitzar i planificar. 
T3. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral com 
per escrit 
T5. Resoldre problemes. 
T6. Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada 
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Competències generals 
 
G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar de manera efectiva, tant en les 
llengües pròpies com en una tercera llengua 
 
G2. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom 
 

 
 
 

Requisits 

 
Per poder-se matricular a la assignatura d’Activitat Física i Salut cal tenir aprovades totes les assignatures 
de 1r curs, a més de tenir superats 120 ECTS dels cursos anteriors. 

 

 

Blocs didàctics 

 
BLOC 1: Activitat física en la promoció de la salut. Bloc teòric. 

Bases teòriques de la fisiologia relacionada amb l’activitat física 
Planificació  
Registres i mesures 
Malalties d’altra prevalença relacionades amb la inactivitat 

             Adaptacions del sistema musculesquelètic a la inactivitat i a l’activitat 
 
           

   
BLOC 2: Activitat física en la promoció de la salut. Bloc pràctic 

 Aplicació pràctica de l’activitat física relacionada amb les patologies i alteracions clíniques del 
Bloc 1 en diferents medis de treball 

 P 
 

 
 

Metodologia general 

 
Es realitzaran sessions teòriques a l’inici de l’assignatura i també altres sessions de caràcter més pràctic 
un cop adquirits les idees fonamentals. Durant el transcurs de tota l’assignatura s’aniran realitzant 
activitats grupals i individuals. 
 
El bloc 1 es realitzà mitjançant classes expositives. Es repassaran les bases teòriques fisiològiques de 
l’activitat física així com diferents estats patològics que la inactivitat genera en l’organisme. S’introduiran 
quines són les eines que, des de l’activitat física, podem utilitzar per avaluar, promoure i/o millorar 
diferents estats patològics del pacient, o bé tan sols mantenir el bon estat de salut. 
 
El bloc 2 serà de caràcter pràctic. Es realitzaran sessions en els medis reals (aigua, sec) on podrem 
desenvolupar la nostra tasca. En aquest cas s’intentarà que l’alumne disposi de diferents eines per tal 
d’assolir l’objectiu proposat i hi estigui familiaritzat. 
En aquest bloc serà obligatori seguir les normes de comportament del Centre Ateneu les Bases. 

 

 

Activitats formatives 

 
Activitat % Resultats d’aprenentatge 

Dirigida 45% E3.13, E4.3, E9.22, E18.6, T2, T5, T6, G1. 

Supervisada 5% E3.13, E4.3, E9.22, E18.6, T2, T3, T5, G1. 

Autònoma 50% E4.3, E9.22, E18.6, T3, T5, G1, G2 
 

 
 
 

Avaluació de l’assignatura  

 
L’avaluació de l’assignatura tindrà la següent distribució: 
 

 Bloc 1:  
o Examen teòric individual  mitjançant prova escrita (30%) i treball en grup (planificació 

d’un entrenament sobre un cas clínic) (15%). 
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o Activitats avaluatives del Bloc 1 (5%) (2 activitats, sent 2,5% el valor de cadascuna)  
 Bloc 2:  

o Examen pràctic a propòsit d’un cas (30%). L’assistència a les sessions d’aquest bloc és 
obligatòria com a mínim en un 80% per tal de superar el bloc. S’hauran de seguir les 
normes de comportament del centre Ateneu les Bases. 

o Registre Anecdòtic del professor (20%) (Cada activitat diària equival al 4% del total de 
l’assignatura) 
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