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200508 VALORACIÓ I TERÀPIA MANUAL BÀSICA DEL SME II    

       Curs 12-13 
 

Dades generals de l’assignatura 

 

6 ECTS 

 
2n Curs /2n semestre/ Tipus OB 
 
Rafel Donat. rdonat@fub.edu 
Diplomat en Fisioteràpia 
Màster en Tecnologia Educativa 

 
Ruth Galtés. rgaltes@fub.edu  
Diplomada en Fisioteràpia 
Llicenciada en Humanitats 
Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius 
 
Francesc Guilayn. fguilayn@fub.edu 
Graduat en Fisioteràpia 
 
Marc Casas. mcasas@fub.edu  
Graduat en Fisioteràpia 
 
Irene Fernández. ifernandez@fub.edu 
Diplomada en Fisioteràpia 
Màster en Nutrició i Salut 
 
Robert Muní. rmuni@fub.edu 
Diplomat en Fisioteràpia 
Màster en Fisioteràpia en Evidència Científica 
 

 
Descripció general de l’assignatura 

 
Aplicació pràctica del Procés d’Atenció en Fisioteràpia, en l’exploració i valoració analítica,  funcional i 

global del raquis. Demostració i posada en pràctica dels mètodes i procediments de la teràpia manual 
bàsica així com de les tècniques actives en fisioteràpia de la columna vertebral. 
 

 
Competències 

 
Competències específiques 
 
E1. Demostrar que coneix la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant 
sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

Resultats d’aprenentatge 
E1.20. Localizar mitjançant la palpació en superficie els diferents músculs. 
E.1.21. Descriure i analitzar el moviment humà 

 
E3.  Demostrar que coneix els mètodes, procediments i actuacions en fisioteràpia, orientades a la 
terapèutica clínica. 

Resultats de l’aprenentatge 
E3.1.  Aplicar els mètodes, procediments i actuacions bàsiques en fisioteràpia, de la terapèutica 
de les lesions i/o malalties referents al sistema múscul esquelètic, fent especial atenció en la 
teràpia manual. 

 
E5. Integrar, mitjançant l’experiència clínica , els valors ètics i professionals, els coneixements, habilitats 
i actituds pròpies de la fisioteràpia, per a resoldre casos clínics concrets, dins l’àmbit hospitalari, extra 
hospitalari, de l’atenció primària i comunitària. 

Resultats de l’aprenentatge 
E5.1. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament de fisioteràpia en l’àmbit de les afeccions 
dels sistema múscul esquelètic. 

 
E7. Valorar l’estat funcional del pacient, tenint en compte els aspectes físics, psicològics i socials. 

Resultats de l’aprenentatge 
E7.2. Descriure les bases de la valoració dels sistema múscul esquelètic 
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E7.3. Aplicar els procediments adients de valoració en fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar 
el grau d’afecció del sistema múscul esquelètic i la possible repercussió funcional. 

 
E8. Determinar el diagnòstic en fisioteràpia segons normativa i amb els instruments de validació 
reconeguts internacionalment. 

Resultats de l’aprenentatge 
E8.3. Establir hipòtesi diagnòstiques de fisioteràpia mitjançant casos clínics amb alteracions del 
sistema múscul esquelètic. 

 
E9. Dissenyar el pla d’intervenció en fisioteràpia segons criteris d’adequació, validesa i eficiència. 

Resultats de l’aprenentatge 
E9.1. Dissenyar exercicis terapèutics per a les malalties i lesions ortopèdiques, traumatològiques, 
reumatològiques i esportives. 
E9.2. Dissenyar els procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia i 
tècniques manual pròpies de la fisioteràpia 

 
E17.  Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en la evidència, en les 
alteracions del sistema múscul esquelètic. 

Resultats de l’aprenentatge 
E17.1.   Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en la evidència, en 
les alteracions del sistema múscul esquelètic. 

 
E20. Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris 
reconeguts i validats. 

Resultats de l’aprenentatge 
E20.2.  Descriure i analitzar els mecanismes de garantia de qualitat en els processos d’atenció en 
fisioteràpia del sistema múscul esquelètic. 
 

Competències transversals 
T1. Analitzar i sintetitzar. 
T2. Organitzar i planificar. 
T3. Expressar-se de manera fluïda, coherent i adequada a la normativa establerta, tant oralment com per 
escrit. 
T5. Resoldre problemes. 
T6. Prendre les decisions adients davant una situació determinada.  
T9. Raonar amb sentit crític. 
 
Competències generals 
G1. Desenvolupar pensament i raonament crítics així com saber comunicar-los de manera efectiva, en les 
llengües pròpies i en una tercera llengua. 
G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 
 

 
 

Recomanacions  

 
És recomanable de tenir superades les següents assignatures per poder afrontar amb garanties el 
contingut i aprenentatge d’aquesta assignatura: 

 Fonaments de Fisioteràpia 
 Anatomia II 
 Biofísica i Biomecànica 
 Fisiologia I i II 
 Fisiopatologia 
 Valoració i TM Bàsiques del SME I 
 Fisioteràpia del SME 

 

 
 

Blocs didàctics 

 
BLOC 1. Aplicació a raquis de las  bases de l’Exploració i la Valoració. 

 Avaluació de la postura 
 Relació de la cintura pelviana i escapular dins el conjunt en l’estàtica 
 Relació de les extremitats en el raquis 
 
 

BLOC 2. La regió sacra i la pelvis. De l’exploració al tractament. 
 Avaluació específica de la regió sacre i la pelvis 
 Relació cinturó pelvià amb la extremitat inferior 
 Estratègies de Tractament 
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BLOC 3. El raquis lumbar i la regió abdominal. De l’exploració al tractament. 
 Avaluació específica del raquis lumbar i la regió abdominal 
 Relació Raquis Lumbar i la regió abdominal 
 Relació Raquis Lumbar amb la regió sacre 
 Avaluació de la xarnera lumbosacre 
 Estratègies de Tractament 

 
BLOC 4. El raquis dorsal  i la regió pectoral. De l’exploració al tractament. 

 Avaluació específica del raquis dorsal i el tòrax 
 Relació Raquis dorsal amb la regió escàpulo-toràcica 
 Relació regió toràcica amb la mecànica respiratòria: (Relació tóracoabdominal i tóracodorsal) 
 Relació Raquis Dorsal amb raquis Lumbar 
 Avaluació de la xarnera dorsolumbar 
 Estratègies de Tractament 

 
BLOC 5. El raquis cervical. De l’exploració al tractament. 

 Avaluació específica del raquis cervical 
 Relació Raquis Cervical amb Extremitat superior 
 Relació Raquis Cervical amb el cap 
 Relació Raquis Cervical amb Raquis dorsal i el tòrax 
 Avaluació de la xarnela cervicodorsal  
 Estratègies de Tractament 
 

BLOC 6. L’avaluació funcional. De l’estàtica a la dinàmica. Estudi de la marxa 
 Relació de la cintura pelviana i escapular dins el conjunt en dinàmica 
 Identificació dels punts clau dins les diferents fases de la marxa 
 Estratègies de Tractament 

 p 

 
 

Metodologia general 

 
L’assignatura es desenvoluparà principalment amb classes presencials pràctiques. L’objectiu és 
desenvolupar la capacitat d’aplicar allò aprés per poder resoldre un problema, 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. 
 
Per garantir l’aplicabilitat pràctica i clínica d’allò aprés es plantejarà a l’inici de l’assignatura l’estudi d’un 
cas amb aprenentatge en grup que es desenvoluparà de manera paral·lela a les classes, al llarg del 
semestre. Els estudiants hauran de desenvolupar l’activitat en grup a posteriori de l’explicació i 
plantejament de l’activitat per part del professor. 
 

 

 
 

Activitats formatives 
 

Activitat % Resultats d’aprenentatge 

Dirigida 35 % E1.20, E1.21, E3.1, E3.4, E5.1, E7.2, E7.3, 
E8.3, E9.1, E9.2, E17.1, E20.2, T1, T2, T3, T5, 
T6, T9, G1 

Supervisada 15 % E1.20, E1.21, E3.1, E3.4, E5.1, E7.2, E7.3, 
E8.3, E9.1, E9.2, E17.1, E20.2, T1, T2, T3, T5, 
T6, T9, G1 

Autònoma 50 % E1.20, E1.21, E3.1, E3.4, E5.1, E8.3, E9.1, 
E9.2, E9.2, E20.2, T1, T2, T3, T5, T9, G1, G2. 

 

 
 

Avaluació de l’assignatura  

 
 L’avaluació continuada serà el referent. El 60% 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: 

 Examen pràctic per parelles (parcial) corresponent als blocs 1-2-3 (15%) 
 Examen pràctic per parelles (parcial) corresponent als blocs 1-4-5 (15%) 
 Examen pràctic per parelles (final) corresponent a tots els blocs (30%) 
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Per garantir la progressió de l’estudiant en la capacitat de relació social i la comunicació i l’adquisició de 
les aptituds i actituds professionals necessàries, es farà una avaluació continuada en el transcurs de 
l’assignatura amb un registre anecdòtic de la seva actitud i aptituds professional a l’aula. Aquesta té un 
valor del 20%.  

 
Per garantir la progressió del raonament crític del PAF en la patologia de la columna vertebral, els 
alumnes es distribuiran en grups de 4 per la resolució d’un cas clínic que donarà lloc a un treball escrit 
d’aprenentatge col·laboratiu amb un valor del 20%. Aquest treball ha de tenir una extensió màxima de 20 
fulls entre portada, índex, contingut, conclusions i bibliografia. La nota resultant sorgirà de l’avaluació del 
professor i de la co-avaluació multiplicativa. 
 
 
Els criteris de suficiència de l’assignatura són:  
 

 Assistència mínima obligatòria del 80% de les classes. 
 Les diferents activitats que s’especifiquen al document de planificació (disponible a les aules 

virtuals) conformaran l’avaluació de les assignatures. Cada una d’aquestes activitats será 
avaluada independentment i no serà recuperable per l’alumne si aquesta es suspèn. 

 És necessari aprovar la part de destreses i habilitats manuals i observacionals per poder aprovar 
la totalitat de l’assignatura (avaluació individual) (60%). 

Si en finalitzar l’assignatura la mitjana ponderada de totes les activitats és inferior a 5, l’alumne podrà 
optar a una única prova final del conjunt de l’assignatura dins el mateix període docent. 
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