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200533 TERÀPIA MANUAL INTEGRAL DEL SISTEMA  

MÚSCULOSQUELÈTIC I                                           Curs 12-13 
 
 

Dades generals de l’assignatura 

 
6 ECTS 
 
4t Curs /1er i 2n semestre/ Tipus OT 
 
Xavier Vericat. xvericat@fub.edu 
Diplomat en Fisioteràpia.  

 
Xevi Sala. xsala@fub.edu 
Diplomat en Fisioteràpia.  
 

 
Descripció general de l’assignatura 

Dins d’aquesta assignatura es pretén aprofundir en les tècniques de teràpia manual articular activa i 
passiva per tal de dotar al futur fisioterapeuta, d’un arsenal terapèutic més ampli per abordar les 
diferents afeccions del sistema neuromusculesquelètic.  
Es partirà del raonament clínic i l’abordatge biopsicosocial per tal d’integrar les tres tècniques escollides 
en el sistema d’aprenentatge dut i realitzat per l’estudiant dins la seva formació nuclear fins a  tercer 
curs. 
 

 

 
Competències 

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

 Resultats d’aprenentatge 
 E3.13. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques de les afeccions del 

sistema musculoesquelètic, utilitzant tècniques globals i integrals. 
 
E5. Integrar, a través de la experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements i 
habilitats i actituds pròpies de la Fisioteràpia, per resoldre casos clínics concrets, en l’àmbit hospitalari, 
extra hospitalari i de l’atenció primària i comunitària. 

 Resultats d’aprenentatge 
 E5.7. Utilitzar tècniques globals i integrals per resoldre casos clínics, susceptibles de ser tractats 

per la Fisioteràpia en l’àmbit de les afeccions del aparell locomotor. 
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 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 

musculoesquelètic, demostrant estar al dia en 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 una situació determinada 
 

 
Competències generals 

 G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, 
tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua. 

 G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 
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Recomanacions 

 
Per poder matricular-se a l’assignatura de teràpia manual integral del Sistema Musculoesquelètic I caldrà 
tenir aprovades totes les assignatures de 1r curs. 
 

 
 

Blocs didàctics 

 
BLOC 1. Generalitats.  

1. Concepte de fisioteràpia neuromusculoesquelètica  

2. Raonament Clínic.  

3. Concepte de mobilització i manipulació.  

4. Tipus de mobilitzacions. 

5. Efectes de les mobilitzacions  

6. Criteris per l’elecció de les tècniques i dels graus de moviment.  

7. Anàlisi de la simptomatologia i relació amb les estructures possiblement afectades 

8. Revisió història clínica. 

9. Història (contemporània) de la fisioteràpia neuromusculoesquelètica (FNME) 

 

BLOC 2. Quadrant superior: columna cervical, columna toràcica, cintura escapular i colze 

 

2.1.Cervicals 

2.1.1. Anatomia, biomecànica i fisiopatologia de les cervicals 

2.1.2. Valoració neuromusculoesquelètica 

2.1.3. Quadres clínics. Terapèutica.  

 

2.2.Columna toràcica 

2.2.1. Anatomia, biomecànica i fisiopatologia de la regió dorsal 

2.2.2. Valoració neuromusculoesquelètica 

2.2.3. Quadres clínics. Terapèutica.  

 

2.3.Cintura escapular i colze 

2.3.1. Anatomia, biomecànica i fisiopatologia de la cintura escapular i colze. 

2.3.2. Valoració neuromusculoesquelètica 

2.3.3. Quadres clínics. Terapèutica.  

 

 

BLOC 3. Quadrant inferior: columna lumbar, pelvis, maluc, genoll.   

 

3.1. Columna lumbar i pelvis 

3.1.1. Anatomia, biomecànica i fisiopatologia de la regió lumbo-pèlvica 

3.1.2. Valoració neuromusculoesquelètica 

3.1.3. Quadres clínics. Terapèutica.  

 

3.2. Maluc i genoll  

3.2.1. Anatomia, biomecànica i fisiopatologia de la maluc i genoll 

3.2.2. Valoració neuromusculoesquelètica 

3.2.3. Quadres clínics. Terapèutica.  

 P 
 

 
 

Metodologia general 

 
L’assignatura es desenvoluparà a base de classes presencials teòrico-pràctiques. 
Les sessions seran eminentment pràctiques per desenvolupar la capacitat d’aplicar allò aprés per poder 
resoldre casos clínics des de la perspectiva de la teràpia manual aplicada al sistema 
neuromusculoesquelètic , tenint com a punt d’inici les demostracions del professor i la pròpia pràctica 
entre els alumnes. És així com es comprovarà la capacitat de seleccionar, transferir i usar dades i lleis per 
resoldre problemes o tasques, d’aplicar les destreses tant manuals com observacionals adquirides, davant 
de situacions clíniques presentades, sempre fent ús de la informació rebuda. 
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Cada sessió contindrà una part teòrica d’introducció dels mètodes y la justificació de la seva aplicabilitat 
en transtorns d’alta prevalença del sistema neuromusculoesquèletic. 

 

 
 

Activitats formatives 

 
Activitat % Resultats d’aprenentatge 

Dirigida 45% E3.13, E5.7, E9.22, E18.6, T2, T5, T6, G1. 

Supervisada 5% E3.13, E5.7, E9.22, E18.6, T2, T3, T5, G1. 

Autònoma 50% E5.7, E9.22, E18.6, T3, T5, G1, G2 
 

 
 

Avaluació de l’assignatura  

 
 L’avaluació d’aquesta assignatura es realitzarà amb la suma de tres sistemes: 
 
 
El 60% es realitzarà mitjançant  l’avaluació  pràctica mitjançant un examen presencial: Es farà en base a 
l’aprenentatge de les destreses i habilitats manuals i observacionals desenvolupades a les classes 
pràctiques, desglossant-ne les següents parts en funció de les sessions destinades a cada bloc: 
 

 Examen Teòric-pràctic corresponent al Bloc 2 (30%) 
 Examen Teòric-pràctic corresponent al Bloc 3 (30%) 

 
El 20% es realitzarà mitjançant el registre anecdòtic de professor a on s’avaluarà les aptituds, les 
actituds i la progressió de l’alumne dins l’assignatura en concepte d’avaluació continuada. 
 
 
El 20% es farà mitjançant una prova d’integració relacionant el conjunt de continguts de l’assignatura en 
relació a un cas clínic. Aquest prova es farà mitjançant un treball en grup, amb grups de 4 alumnes. 
Aquest treball es presentarà en format ppt a la resta de la classe el darrer dia a on l’avaluació es farà per 
coavaluació multiplicativa. 
  
Els criteris de suficiència de l’assignatura són:  

 Assistència mínima obligatòria del 80% de les classes. 
 Per poder accedir a la prova d’avaluació final la mitja de totes les anteriors avaluacions 

corresponents al 80% de l’assignatura (Blocs 1-2-3) ha d’estar aprovada amb una nota igual o 
major de 5. 

 Qui no arribi a aquest criteri perdrà totes les notes corresponents a l’avaluació continuada i 
haurà d’anar a la prova única. Tothom que vagi a la prova única optarà a una nota màxima de 7. 
 

  
 

Bibliografia 

 
Bibliografia bàsica: 

 Hengeveld E, Banks K. Maitland: manipulación periférica. Madrid: Elsevier-Masson; 2006. 

 Maitland G, Hengeveld E, Banks K, English K. Maitland: manipulación vertebral. Barcelona: 

Elsevier; 2007. 

 Mulligan BR. Manual therapy:  NAGS, SNAGS, MWMS, etc. 6th ed. Wellington: Plane View; 2010. 

 Petty N, Moore A. Exploración y evaluación neuromusculoesquelética: un manual para 

terapeutas. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill; 2003. 

 Sagi G, Boudot P, Vandeput D. El método McKenzie: diagnóstico y terapia mecánica de la 

columna vertebral y de las extremidades. EMC. Kinesiterapia. Medicina física 2011; 26-076-A-

10. 

Bibliografía recomanada: 

 Bialosky JE, Bishop MD, Price DD, Robinson ME, George SZ. The mechanisms of manual therapy 
in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model. Man Ther [Internet].  2009 
[citat el 25/07/2012]; 14(5): 531- 538. Disponible a: 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2775050/pdf/nihms-140696.pdf 
 Boyling JD, Jull GA. Grieve: terapia manual contemporánea. 3a ed. Barcelona: Masson; 2006.  

 Bucher-Dollenz G, Wiesner R. El concepto Maitland: su aplicación en fisioterapia. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana; 2010. 

 Chaitow L. Técnicas de liberación posicional. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2009. 

 Gedda M, Paumard P, Olivares S, Beyerlein C. Dossier: le concept Mulligan. Kinésithérapie, la 

revue. 2008;8(82):19-31. 

 Jacob G, McKenzie R. Terapias vertebrales basadas en las respuestas a la carga. A: Liebenson C. 

Manual de rehabilitación de la columna vertebral. Barcelona: Paidotribo; 1999. p. 277 

 Jones MA, Rivett DA. Introduction to clinical reasoning. A: Jones MA, Rivett DA, ed. Clinical 

reasoning for manual therapists. Edinburgh: Butterworth-Heinemann; 2004. p.3-24 

 Leigh A. Deslizamientos apofisarios naturales (DAN), deslizamientos apofisarios naturales 

mantenidos (DANM) y movilización con movimiento (MCM). A: Tidswell M, ed. Rehabilitación 

ortopédica. Madrid: Harcourt; 2000. 

 Lisi A. Perspectiva general del método de McKenzie. A: Chaitow L. Técnicas de liberación 

posicional. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2009. 

 Olson KA. Manual physical therapy of the spine. Edinburgh: Saunders; 2008. 

 Grant R, ed. Physical therapy of the cervical and thoracic spine. 3rd ed. New York: Churchill 

Livingstone; 2002. 

 Wilson E.  El concepto Mulligan: DAN, DANM y MCM. A: Chaitow L. Técnicas de liberación 

posicional. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2009. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2775050/pdf/nihms-140696.pdf

