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200881 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA 

NEUROLÒGICA I  
 Curs 12-13 

 
Dades generals de l’assignatura 

 
6 ECTS 
 
4t Curs /1r semestre/ Tipus OT 
 
Laia Sallés. lsalles@fub.edu 
Diplomada en Fisioteràpia.  

Màster en Fisioteràpia i Evidència científica 
 
Eva Gutiérrez. egutierrez@fub.edu   
Diplomada en Fisioteràpia. Terapeuta Bobath. 
 
Roberta Ghedina. rghedina@fub.edu 
Diplomada en Fisioteràpia i Logopèdia. Llicenciada en Lingüística 
 
Patricia Martín. pmartin@fub.edu 
Doctora en Fisioteràpia. 
 

 
Descripció general de l’assignatura 

 

L’assignatura pretén dotar a l’alumne de més eines per l’avaluació i tractament del pacient adult i del nen 
amb afectacions al SN, acompanyant-lo del raonament per aconseguir la coherència entre avaluació i 
exercici. La finalitat és proporcionar a l’alumne els coneixements més actuals i les destreses manuals en 
el Concepte Bobath i en l’Exercici terapèutic cognoscitiu així com introduir la valoració del sistema visual 
per l’acció. 
 

 

 
Competències 

 
Competències específiques 

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

Resultats d’aprenentatge 
E9.23. Dissenyar exercicis i activitats terapèutiques avançades per les malalties i alteracions 
neurològiques 
 

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 d’aprenentatge 
E17.10. Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l’evidència en 
les alteracions complexes del sistema nerviós. 

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

Resultats d’aprenentatge 
E18.7. Descriure els mitjans  i tècniques de fisioteràpia avançada en la teràpia de les afeccions 
del sistema nerviós, demostrant estar al dia en la seva adequació i eficàcia. 

 
Competències transversals 
T6. Prendre les decisions més adequades davant d’una situació determinada.  
T7. Treballar en equip. 
T13. Tenir una actitud d’aprenentatge estratègic i flexible  
 
Competències generals 
G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom 
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Requisits 

 
Per poder-se matricular a aquesta assignatura cal tenir aprovades totes les assignatures de 1er curs i un 
mínim de 120 ECTS dels cursos anteriors. 
 

 
 

Blocs didàctics 

 
BLOC 1: EXERCICI TERAPÈUTIC COGNOSCITIU (ETC) EN L’ADULT 

- Coneixements teòrics (Imatge motora, el llenguatge del pacient,...) 
- Aprofundiment pràctic: exercicis terapèutics, l’observació del pacient i el raonament de 

l’observació a l’exercici. 
 

BLOC 2: EL SISTEMA VISUAL I L’ETC EN EL NEN 
 

BLOC 3: CONCEPTE BOBATH  
- Assumptes teòrics. 
- Aspectes claus de la pràctica clínica. 

 p 

 
 

Metodologia general 

 
L’assignatura es durà a terme en modalitat teòrico-pràctica. 
 
Bloc 1:  
La part teòrica, complementada amb articles, es desenvoluparà mitjançant exposició dels continguts amb 
presentacions power point, amb visualització i anàlisi de vídeos. 
La part pràctica es realitzarà a través de diferents activitats experiencials relacionades amb els continguts 
teòrics així com construint i portant a terme exercicis terapèutics. A més, es procedirà a la realització de 
l’observació del pacient neurològic i del raonament per arribar a l’exercici a través de la discussió grupal. 
 
Bloc 2:  
Es portarà a terme l’exploració d’alteracions del sistema visual i el plantejament del tractament.  
Per l’ETC en el nen s’alternaran les exposicions teòriques amb la visualització de vídeos i amb tallers 
pràctics entre els alumnes, acompanyats de la corresponent reflexió i resolució de dubtes o preguntes.  

 
Bloc 3: 
S’exposaran els continguts teòrics amb un suport en power point. Els alumnes tindran accés als apunts a 
través de l’aula virtual. A més a més, s’analitzaran vídeos de casos clínics reals. 
Es realitzaran activitats pràctiques aplicant els aspectes clau de la pràctica clínica en el Concepte Bobath. 
Els alumnes hauran de realitzar treballs pràctics en grup (a l’aula) i lectures d’articles científics que 
trobaran a l’aula virtual (fora de l’aula). 

 
 
 

Activitats formatives 

 
Activitat % Resultats d’aprenentatge 

Dirigida 30% E9.23, E17.10, E18.7, T6, T7 

Supervisada 10% E9.23, E17.10, E18.7, T6, T7, T13, G2 

Autònoma 60% E9.23, E17.10, E18.7, T6, T13, G2 
 

 
 

Avaluació de l’assignatura  

 
Bloc 1: ETC en l’adult: 50% nota final 
Es realitzarà un qüestionari individual tipus test amb -0.25 per resposta incorrecta (30% nota del bloc 1) 
i una avaluació grupal que constarà d’una part escrita (25% nota bloc 1) i d’una exposició pràctica (45% 
nota bloc 1). 
La participació i interès de l’alumne al llarg de les sessions també serà considerat pel professor. 
 
Bloc 2: no avaluable 
 

Bloc 3: Concepte Bobath: 50% nota final 
. 25%: Prova escrita individual de resposta oberta. 
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. 50%: Activitat avaluativa pràctica de caire individual. 

. 25%: Activitat avaluativa pràctica de caire grupal. 
 
Els criteris de suficiència de l’assignatura són:  

 Assistència mínima obligatòria del 80% de les classes. 
 Tenir una mitjana aritmètica d’aprovat (nota igual o superior al 5) en la suma de totes les 

activitats de l’assignatura. 
 Aquell alumne que no arribi a aquest resultat, i sempre i quan hagi complert amb l’assistència 

mínima obligatòria, haurà de fer una prova final teòric-pràctica. La nota màxima d’aquesta prova 
de recuperació serà de 7.    

 

  
 

Bibliografia 

 
Bibliografia bàsica:   
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- Raine S, Meadows L, Lynch-Ellerington M. Bobath Concept Theory and Clinical Practice in 

Neurological Rehabilitation. Oxford: Wiley-Blackwell;2009. 
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Pàgines web: 
         
www.asociacionperfetti.com  (web ETC espanyola) 
www.riabilitazioneneurocognitiva.it  (web ETC italiana) 
        
 www.ibita.org (web Bobath) 
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