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Descripció general de l’assignatura 
 
En aquesta matèria s’estudien els procediments necessaris per a identificar i realitzar el tractament 
fisioterapèutic més apropiat en les alteracions de l’aparell locomotor, així com la seva prevenció. També es 
desenvoluparan procediments per a la promoció de la salut a través del moviment, així com la utilització de 
guies de bona pràctica clínica en les alteracions de l’aparell locomotor.  
 
S’estudia el moviment humà i el seu control per part del sistema nerviós central. L’organització de l’aparell 
locomotor, la teràpia a través del moviment i del propi moviment. L’estudi de la marxa normal i patològica. 
La fisioteràpia de les parts toves i la fisioteràpia en traumatologia i reumatologia. Els principis bàsics de la 
propiocepció, els estiraments i el reforç i treball muscular.  
 
 

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

Resultats de l’aprenentatge 
E1.19. Descriure i analitzar els mètodes d’anàlisis del moviment humà.  

 
E3. Demostrar que es coneix els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades a la 
terapèutica clínica. 
           Resultats de l’aprenentatge 

E3.2. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència   de la 
intervenció de fisioteràpia en les alteracions de l’aparell locomotor. 
 

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

Resultats de l’aprenentatge  
E5.1. Resoldre   casos clínics susceptibles de tractament fisioterapèutic en l’àmbit de les afeccions 
del sistema músculosquelètic.  
 

E7. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials. 
Resultats de l’aprenentatge 

E7.1. Explicar els factors psicològics i socials  que influeixen en el estat de salut/enfermetat del              
individu, la familia i la comunitat  
E7.2. Descriure les bases de la valoració del sistema musculesquelètic 

 
 

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

Resultats de l’aprenentatge  
E8.3. Establir hipòtesis diagnòstiques de fisioteràpia a través de casos clínics amb alteracions del 
sistema músculosquelétic. 
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E9. Dissenyar el Pla d’Intervenció de Fisioteràpia atenent a 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 cinessiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia i 
tècniques manuals pròpies de la fisioteràpia.  
E.9.4. Definir els objectius generals i específics per l’aplicació del tractament fisioterapèutic en 
alteracions de l’aparell locomotor. 
E.9.5. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats d’actuació en el tractament 
fisioterapèutic d’alteracions de l’aparell locomotor. 

 
 
E17. Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l’evidència científica, 
fomentant activitats professionals que dinamitzen la investigació en fisioteràpia.  

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

 
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 
fisioterapèutica del sistema músculosquelètic. 
 

Competències transversals 
T1. Analitzar i sintetitzar. 
T2. Organitzar i planificar. 
T3. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral com 
escrita.  
T5. Resoldre problemes.  
T6. Prendre les decisions més adequades davant una situació determinada.  
T9. Raonar amb sentit crític.  
 
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.  
G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.  
 
 
 
Recomanacions 
 
Es recomanable tenir superades les assignatures: Anatomia I i II, Fisiopatologia i Fonaments de 
Fisioteràpia.  
 
 
 
Blocs didàctics 
 
BLOC 1: GENERALITATS DEL TRACTAMENT FISIOTERAPÈUTIC DE LES AFECCIONS DEL SISTEMA 
MUSCULOSQUELÈTIC.  
 
- Processos i fases en el sistema de regeneració tissular.  

o Os 
o Cartílag 
o Tendó 
o Lligament i càpsula articular 

- Teoria de l’acompanyament.  
- El dolor: procés o símptoma?  
- Abordatge fisioterapèutic en patologies reumatològiques. 

o Articulars 
o Extraarticulars 
o Sistèmiques 

 
BLOC 2: TREBALL MUSCULAR 
 
- Alteracions del to i la funció muscular.  
- Principis bàsics de tonificació i treball muscular.  
- Estiraments: 

o Tipologia i característiques 
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o Indicacions més importants. 
 
BLOC 3: CONTROL MOTOR I MOVIMENT 
 
- Fases del control motor. 
- Integració medul�lar. 
- Control motor i funcionalitat. 
- La postura. 
- La marxa normal i les seves alteracions (marxa patològica i marxa resultat d’una patologia). 
P 
 
 
Metodologia general 

 
Durant  el transcurs de tota l’assignatura s’aniran realitzant activitats grupals i individuals.  
 
El bloc 1 es realitzà mitjançant classes expositives i casos clínics proposats pel professor. Aquests 
hauran de ser resolts per grups d’alumnes que, posteriorment, exposaran oralment a la resta de 
companys de classe.  
Es durà a terme un debat entre grups reduïts, de forma que diferents alumnes hauran d’argumentar els 
diversos continguts de l’assignatura.  
 
Els blocs 2 i 3 es treballaran mitjançant classes expositives, exemplificacions pràctiques, articles,... A 
més a més, en el bloc 3 es treballarà mitjançant vídeos a analitzar. 
 
 

 
 
Activitats formatives 

 

Activitat % Resultats d’aprenentatge 

Dirigida 35 % E1.19, E3.2,  E5.5, E7.2, E8.3, E9.1, E9.2, 
E9.4, E9.5, E17.1, E20.2, T2, T5, T6, G1 

Supervisada 15 % E1.19, E5.5, E8.3,  E9.1, E9.2, E9.4, E9.5, 
E17.1, E20.2, T2, T3, T5, T6, G1 

Autònoma 50 % E1.19, E5.5, E8.3,  E9.1, E9.2, E20.2, T2, T3, 
T5, T9, G1, G2 

 

 
 
Avaluació de l’assignatura  
 
El sistema d’avaluació es realitzarà de forma continuada, en el que cada bloc tindrà un percentatge 
determinat sobre el 100% de l’assignatura. 
 

- Activitats avaluatives Bloc 1: equivalen al 30% de la totalitat de l’assignatura. 
- Activitats avaluatives Blocs 2 i 3: equivalen al 40% de la totalitat de l’assignatura. 
- Examen d’integració: equival al 30% de la totalitat de l’assignatura.  

 
BLOC 1 (30%) 
 
Les activitats a avaluar seran les següents:  

• Resolució dels casos clínics proposats pel professor i exposició d’aquests per part dels 
alumnes: 10% de la totalitat de l’assignatura 

• Debat entre grups reduïts sobre un tema proposat pel professor: 5% de la totalitat de 
l’assignatura 

• Examen individual tipus test de resposta múltiple sobre tots els continguts del bloc 1: 15% de 
la totalitat de l’assignatura 

 
BLOC 2 i 3  (40%) 
 

• Realització de dos qüestionaris individuals: 30% de la totalitat de l’assignatura. 
• Visualització, anàlisi i avaluació d’un vídeo sobre la marxa de forma grupal: 10% (5% per part 

del professor i 5% d’avaluació entre iguals) 

  
EXAMEN D’INTEGRACIÓ (30%) 
 

• Prova escrita individual de preguntes curtes i de resposta múltiple, en la qual s’hi s’integraran 
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i relacionaran tots els continguts treballats en l’assignatura. Es realitzarà al finalitzar tots els 
blocs. 

 
La nota final de l’assignatura resulta de la suma de les diferents notes obtingudes en les diverses activitats 
proposades en els 3 blocs i la de l’examen d’integració. Per superar l’assignatura és necessari que la nota 
final sigui igual o superior a 5. 
 
Pels alumnes suspesos i per aquells alumnes que no hagin optat a l’avaluació continuada hauran de 
realitzar una prova única. Tenint en compte que al no haver superat o realitzat l’avaluació continuada no 
s’hauran pogut assolir totes les competències que pertanyen a aquesta assignatura, la nota màxima 
possible d’aquesta prova única serà de 7 sobre 10.  
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