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200534 TERÀPIA MANUAL INTEGRAL DEL SISTEMA 

MUSCULOSQUELÈTIC II                                                   Curs 12-13 
 

Dades generals de l’assignatura 

 
6 ECTS 
 
4t Curs /1r i 2n semestre/ Tipus OT 
 
Meritxell Anaya i Moix. manaya@fub.edu 
Diplomada en Fisioteràpia.  
Màster en Estudi i Tractament del Dolor 
 
Carles Rodríguez Munné. crodriguez01@fub.edu 
Diplomat en Fisioteràpia.  
Màster en Prevenció de Riscos Laborals 
Màster en Investigació en Atenció Primària 
 

 
Descripció general de l’assignatura 

 
En aquesta assignatura aprofundirem en estratègies de tractament centrades en el múscul, el teixit 
conjuntiu i el nervi perifèric per tal de completar l’arsenal d’habilitats tècniques necessàries per afrontar 
amb les màximes garanties el Procés d’Atenció en Fisioteràpia. 
 

En primer lloc, definirem els principis teòrics del dolor neuropàtic perifèric i les disfuncions neurals per tal 
de proporcionar les eines necessàries per avaluar  i interpretar les disfuncions neurals perifèriques i 
aplicar el raonament crític i la pràctica basada en l’evidència pel tractament d’aquestes disfuncions. 
 
La segona part d’aquesta assignatura anirà destinada a l’estudi de les tècniques miofascials bàsiques i a 
l’abordatge conservador dels Punts Gallet Miofascials (PGM).  
En aquest apartat s’aprofundirà en la visió del teixit fascial-aponeuròtic per una banda i en el muscular 
per l’altra, identificant-los com a estructures que poden generar patologia pròpia.  
Es buscarà poder identificar a través de l’anamnesi i exploració, el quan, aquestes dues estructures 
poden ser la causa principal o secundària de l’afectació que pateix el pacient. S’insistirà també, en 
l’assoliment i aplicació de vàries eines terapèutiques que ens permetran l’eficiència en l’abordatge 
d’aquestes estructures. 
 

 

 
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 musculosquelètic, utilitzant tècniques globals i integrals 

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

Resultats d’aprenentatge 
E5.7. Utilitzar tècniques globals i integrals per a resoldre casos clínics, susceptibles de 
tractament fisioterapèutic en l’àmbit de les afeccions de l’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 

musculosquelètic, demostrant estar al dia de la seva adequació i eficàcia. 
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Competències transversals 
T2. Organitzar i planificar. 
T3. Expressar-se de forma fluïda, 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 

 
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 

 

 
 
 

Requisits 

 
Per poder-se matricular a la assignatura de Teràpia Manual Integral del Sistema Musculosquelètic II cal 
tenir aprovades totes les assignatures de 1r curs, a més de tenir superats al menys 120 ECTS de cursos 
anteriors 

 

 
 

Blocs didàctics 

 
BLOC 1: Tècniques Neurals 

Principis del moviment neural: Anatomia, fisiologia i biomecànica del SN perifèric. Valoració i 

interpretació del signes i símptomes de les principals afectacions neurals perifèriques.Anatomia 

palpatòria dels nervis perifèrics de les EESS. Avaluació i tractament neurodinàmic de les EESS. 

Palpatòria dels nervis perifèrics de les EEII. Avaluació i tractament neurodinàmic de les EEII 

BLOC 2: Els Punts Gallet Miofascials 

Introducció: Anatomia i Fisiologia / Classificació /Simptomatologia Exploració i valoració: Tècniques 

exploratòries de bandes tenses / Tècniques exploratòries de PGM / Exploració de diferents propietats 

musculars Tractament conservador de diferents PGM  

BLOC 3: Tècniques Miofascials 

El teixit miofascial: Anatomia i Fisiologia / Estructura / Biomecànica i propietats físiques. Anamnesi i 

Exploració: L’entrevista / La observació i proves de valoració 

Tècniques Superficials: Tècniques Longitudinals / Tècniques Transversals / Tècniques en J / 

Tècniques profundes: Mans creuades / Pla transvers 

BLOC 4 Simulació Clínica 

Desenvolupament de casos clínics.  P 

 

 

Metodologia general 

 
Aquesta assignatura es desenvoluparà principalment en classes presencials teoricopràctiques. Es pretén 
desenvolupar la capacitat d’aplicació del que s’ha aprés per resoldre un problema a partir de les 
demostracions dels professors i posterior realització per part dels alumnes en parelles. Es pretén 
comprovar la capacitat de seleccionar, transferir i utilitzar dades i lleis per completar un problema o 
tasca, aplicar les destreses manuals i observacionals adquirides a situacions clíniques que es presenten, 
utilitzant la informació rebuda a situacions pràctiques i concretes per resoldre problemes. 
 

 

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 
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Avaluació de l’assignatura  

 
La base de l’avaluació serà l’avaluació continuada. El 70% es farà sobre l’aprenentatge de les destreses i 
habilitats manuals i observacionals desenvolupades a les classes pràctiques. Per valorar la progressió del 
raonament crític de l’estudiant i el PAF l’alumne haurà de resoldre dos casos clínics que tindran un valor 
del 15% de la nota fina. El 15% restant s’obtindrà de la realització de tres proves teòriques durant el 
desenvolupament de l’assignatura.  
 
Els criteris de suficiència de l’assignatura són:  

 Assistència mínima obligatòria del 80% de les classes. 
 Tenir una mitjana d’aprovat en el sumatori de les activitats avaluatives de l’assignatura. 
 L’alumne que no hagi superat l’avaluació continuada s’haurà d’avaluar en la Sessió 14 de la 

totalitat dels continguts treballats al llarg del curs.  
 La nota d’aquest examen teòric-pràctic suposarà el 100% de la calificació final amb una nota 

màxima de 7.  
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