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Descripció general de l’assignatura 
 
En aquesta matèria s’estudien els procediments necessaris per identificar i realitzar el tractament 
fisioterapèutic més apropiat en les alteracions del Sistema Nerviós, així com la seva prevenció. A més a 
més, es desenvoluparan els mecanismes i eines per establir el diagnòstic de fisioteràpia  en les 
alteracions neurològiques i els sistemes d’avaluació de l’efectivitat, utilitat i validació científica dels 
processos de fisioteràpia, així com la utilització de guies de bona pràctica clínica en les alteracions del 
Sistema Nerviós. 
S’estudia la fisioteràpia aplicada a patologies com en el cas de dany cerebral, en malalties 
desmielinitzants i de motoneurona, patologia medul�lar, neuropaties perifèriques,… A més a més, 
s’estudiaran aquelles tècniques o mètodes que es consideren d’aplicació bàsica en l’àmbit de la 
fisioteràpia neurològica. 
 

 

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

Resultats d’aprenentatge 
E3.5. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques bàsiques a la terapèutica 
en les afeccions del sistema nerviós. 
 

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 
E5.2. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament fisioterapèutic en l’àmbit de les afeccions 
neurològiques. 

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

Resultats d’aprenentatge 
E7.5. Descriure les bases de la valoració de les afeccions del sistema nerviós 
E7.6. Aplicar els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar 
el grau d’afectació del sistema nerviós i la seva possible repercussió funcional. 

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

Resultats d’aprenentatge 
E8.4. Establir hipòtesis diagnòstiques de fisioteràpia a través de casos clínics amb alteracions del 
sistema nerviós. 

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

Resultats d’aprenentatge 
E9.7. Dissenyar exercicis i activitats terapèutiques per a les malalties neurològiques 

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

Resultats d’aprenentatge 
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E17.2. Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l’evidència en les 
alteracions del sistema nerviós. 
 

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

Resultats d’aprenentatge 
E20.4.Descriure i analitzar els mecanismes de garantia de qualitat en els processos d’atenció 
fisioterapèutica del sistema nerviós. 
 

Competències transversals 
T6. Prendre les decisions més adequades davant d’una situació determinada.  
T7. Treballar en equip. 
T9.  Raonar amb sentit crític 
 
Competències generals 
G1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva. 
G2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 
 
 
 

Recomanacions 
 
Es recomana tenir superades les assignatures de Fisiopatologia, Fisiologia II, Fisioteràpia en neurologia I i 
Patologia II. 
 
 
 

Blocs didàctics 
 
L’assignatura està formada per 2 blocs: 
 
BLOC 1: Abordatge general de fisioteràpia en diferents patologies neurològiques 
BLOC 2: Abordatge específic de fisioteràpia en neurologia: l’Exercici terapèutic cognoscitiu (ETC o Mètode 
Perfetti) 
  
 
 

Metodologia general 
 
BLOC 1: 
Es basarà, sobretot, en la resolució grupal de casos clínics de diferents patologies neurològiques. Com a 
complement d’aquests casos, es realitzaran exposicions teòriques amb presentacions power point i la 
visualització de diversos vídeos. 
 
BLOC 2: 
Es durà a terme en modalitat teòrico-pràctica. Les dues primeres sessions es realitzaran en grups sencers 
i la resta, en grups reduïts. 
 
La part teòrica es desenvoluparà mitjançant exposició dels continguts amb presentacions power point, 
amb el treball de lectures relacionades així com amb la visualització i anàlisi de vídeos. 
La part pràctica permetrà que l’alumne pugui realitzar diferents activitats experiencials i construir 
exercicis terapèutics de forma grupal. A més, es procedirà a la realització de l’observació del pacient 
neurològic segons la interpretació de la teoria Neurocognitiva. 
 
 
 
Activitats formatives 

 
Activitat % Resultats d’aprenentatge 

Dirigida 25 % E3.5, E5.2, E7.5, E7.6, E8.4, E9.7, E17.2, 
E20.4, T6, T7, T9, G1, G2 

Supervisada 15 % E3.5, E5.2, E7.6, E8.4, E9.7, E17.2, E20.4, T6, 
T7, T9, G1 

Autònoma 60 % E3.5, E5.2, E7.5, E7.6, E9.7, E17.2, E20.4, T9, 
G1, G2 
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Avaluació de l’assignatura  
 
El sistema d’avaluació es basa en l’avaluació continuada: 
En tots els blocs es duran a terme diferents activitats avaluatives grupals i/o individuals. 
 
BLOC 1 : 40% nota final 
 
Valoracions grupals (40% nota bloc 1): activitats com qüestionaris i resolució de casos clínics. 
Valoracions individuals (60% nota bloc 1): proves tipus test de resposta múltiple (resposta incorrecta 
resta 0.25 pts) i resolució d’un cas clínic final. 
 
BLOC 2 : 60% nota final 
 

- 10% activitat grupal sobre el moviment 
- 40%: activitat individual integradora  
- 30%: exercici pràctic grupal 
- 20%: activitat individual sobre l’observació 

 
Els alumnes que realitzin avaluació continuada, per superar l’assignatura, cal que la nota final de tota  
l’assignatura sigui igual o superior a 5. En el cas de treure menys d’un 5, l’alumne té l’opció de poder 
recuperar tota l’assignatura amb una prova única final. 
 
Els alumnes que trïin la modalitat de prova única i no duguin a terme les activitats d’avaluació 
continuada, al finalitzar l’assignatura, realitzaran una prova final que inclourà tots els continguts. Els 
estudiants que realitzin la prova única final no podran obtenir, en cap cas, una nota superior a 7, sobre 
10, en la qualificació definitiva. 
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