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Informació general de l'assignatura

Denominació VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1

Codi 102711

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Horari de tutoria/lloc Patrick Pons Camps 
Telèfon 973 702 459 
Ubicació despatx 1.16 

hORARI A CONVENIR

Departament/s Infermeria

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà-català

Grau/Màster Grau en Fisioteràpia

Horari de tutoria/lloc Patrick Pons Camps 
Telèfon 973 702 459 
Ubicació despatx 1.16 

hORARI A CONVENIR

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

patrick@infermeria.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Patrick Pons Camps

Informació complementària de l'assignatura

 

Les assignatures Valoració en Fisioteràpia I i Valoració en Fisioteràpia II tenen com a propòsit que l'alumne
adquireixi els coneixements, habilitats i actituds bàsiques per a la valoració de la funció per mitjà del moviment. La
valoració és la primera fase en el Mètode d'intervenció en fisioteràpia. En aquesta fase es reuneixen i registren
totes les dades necessàries per obtenir una idea clara de l'estat de salut d'una persona, o grup, amb l'objectiu de
comprendre les causes físiques dels problemes del pacient susceptibles de tractament fisioteràpic per,
posteriorment, intentar corregir-les. Per poder fer una bona valoració en fisioteràpia és necessari conèixer els
factors que fonamenten el moviment, i les disfuncions del mateix, així com desenvolupar una sèrie de
procediments, habilitats i actituds claus per a la realització de l'examen físic i l'entrevista. Valoració en Fisioteràpia
I es centra en que l'alumne adquireixi aquests coneixements bàsics en procediments, habilitats i actituds per fer de
forma adequada l'examen físic en la fase de valoració dins del Pla d'Intervenció en Fisioteràpia.

 

És recomanable portar la matèria al dia.

Objectius acadèmics de l'assignatura

   

1. Comprendre els elements essencials de l’avaluació de Fisioteràpia
2. Integrar el PAF com a forma habitual de treball del fisioterapeuta
3. Llistar les diferents parts de l’exploració Física de Fisioteràpia.
4. Aprendre a detectar Factors de risc i de Derivació en Fisioteràpia
5. Aprendre a avaluar les diferents articulacions del Cos Humà
6. Aprendre a avaluar la funcionalitat muscular.
7. Demostrar habilitat i assoliment de coneixements adquirits.
8. Tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia, l’estat funcional del pacient/usuari,

considerant els aspecte físics, psicològics i socials del mateix.
9. Comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals e instrumentals de valoració en fisioteràpia i

rehabilitació física, així com l’avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.
10. Saber identificar i descriure les estructures anatòmiques, per la seva aplicació en les actuacions de

fisioteràpia.
11. Conèixer i saber aplicar les diferents escales de valoració per aplicar en la valoració en  fisioteràpia. Avaluar

l’evolució dels resultats i fer els informes de fisioteràpia.
12. Saber descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats trobades en la valoració, així com els

riscos associats.
13. Determinar  el  diagnòstic  de  fisioteràpia,  d’acord  amb  les  normes  reconegudes internacionalment.
14. Saber elaborar i complimentar la història clínica de fisioteràpia.
15. Conèixer les proves complementàries habituals.

 

 

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida:

Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

Domini significatiu d’una llengua estrangera, especialment de l’anglès;
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Capacitació en l’ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;
Coneixements bàsics d’emprenedoria i dels entorns professionals.
Nocions essencials del pensament científic.

Competències específiques de la Titulació:

CE1     Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant
sanes com malaltes, en el medi natural i social.

CE2     Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.

CE5     Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y
sociales.

CE6     Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de
validación reconocidos internacionalmente.

CE9     Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos
marcados.

CE11   Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

CE13   Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia
científica, fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.

CE15   Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.

CG1    Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del
sistema sanitario así como con otros profesionales

CG2    Saber trabajar en equipos profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales
profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar
los

CG4    Corrección en la expresión oral escrita.

CG5    Dominio de una lengua extranjera.

CG6    Dominio de las TIC

CG7    Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los
Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

 

Competències transversals de la Titulació:

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
2. Capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica
3. Coneixements generals bàsics de l’àrea d’estudi.
4. Habilitats d’investigació
5. Habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar)
6. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
7. Resolució de problemes

 

Continguts fonamentals de l'assignatura
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1. Comunicació en fisioteràpia.
2. Història Clínica de Fisioteràpia.
3. L’anamnesi de Fisioteràpia.
4. Generalitats de l’Avaluació: Observació, Sensibilitat, Tò Muscular....
5. Balanç Articular.
6. Balanç Muscular.
7. Exploració de les diferents articulacions del Cos Humà: Extremitat Superior, Tronc i Extremitat Inferior.
8. Escales de Valoració Funcional.

Eixos metodològics de l'assignatura

Descripció: Activitat (1) HTP (2) HTNP (3)

Presentació assignatura. Models
biomèdic i biopsicosocial:
diferencies

Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Diferents mètodes de valoració i
tractament a fisioteràpia.

Seminari i debats
2
Hores

3 Hores

Procés d’Atenció en Fisioteràpia
i el diagnòstic en fisioteràpia.
Diferencies amb el diagnòstic
mèdic.

Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Interdisciplinary versus
multidisciplinary care teams:
lectura, comentari i debat.

Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Història clínica en fisioteràpia
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Preparació activitat rol play
anamnesis fisio-pacient

Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Anamnesi del dolor.
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Rol play anamnesis fisio-pacient
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Comunicació en fisioteràpia.
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Rol play anamnesis fisio-pacient
Seminari i
pràctiques d’aula

2 Hores 3 Hores

Generalitats de l´exploració.
Observació. Sensibilitats. To
muscular. Reflexes. Generalitats
del balanç muscular i articular

Lliçó magistral i
classes
participatives

2 Hores 3 Hores
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Generalitats de l´exploració.
Observació. Sensibilitats. To
muscular. Reflexes. Generalitats
del balanç muscular i articular

Seminari i
pràctiques d’aula

2 Hores 3 Hores

Examen teóric
Lliçó magistral i
classes
participatives

2 Hores 3 Hores

Descripció: Activitat (1) HTP (2) HTNP (3)

 

 

 

Valoració raquis
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Valoració raquis
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Valoració raquis
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Valoració raquis
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Valoració pelvis i coxofemoral
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Festiu
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Festiu
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Valoració pelvis i coxofemoral
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Valoració membre superior
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Valoració membre superior
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Valoració membre superior
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Valoració membre superior
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores
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Valoració membre inferior
Seminari i
pràctiques d’aula

2 Hores 3 Hores

Valoració membre inferior
Lliçó magistral i
classes
participatives

2 Hores 3 Hores

Valoració membre inferior
Seminari i
pràctiques d’aula

2 Hores 3 Hores

 

 

 

Valoració membre inferior
Lliçó magistral i
classes
participatives

2
Hores

3 Hores

Valoració de la marxa i equilibri
Seminari i
pràctiques d’aula

2
Hores

3 Hores

Valoració de la marxa i equilibri  
2
Hores

3 Hores

Integració matèria: casos clínics  
2
Hores

3 Hores

HTP = Hores de Treball Presencial

HTNP = Hores de Treball No Presencial

Activitats formatives

1. Lección magistral y clases participativas (50%)
2. Seminarios y debates (20%)
3. Prácticas de aula (30%)

Metodologias docentes

1   Clases magistrales

3   Prácticas en aula

4   Trabajo escrito

5   Aprendizaje basado en problemes /resolución casos clínicos

 

Sistema d'avaluació

 

 

2014-15



 
Objectius

 
Activitats
d’Avaluació

 
Criteris

 
%

 
O/V
(1)

 
I/G
(2)

 
Observacions

 
1-4

 
Examen teòric

 
Domina els continguts
de l´assignatura.

 
35%

 
O

 
I

 
 

 
7

 
Examen pràctic

 
Domina els continguts
de l´assignatura.

 
 

35%

 
 

O

 
 

I

 
Les bases es trobaran
a l’aula virtual

 
5,6

 
Registre anecdòtic

 
Rúbrica

 
10%

 
O

 
I

Les bases es trobaran
a l’aula virtual

1-4 Treball
Domini de l’anamnesi
d’un pacient

  20%
 
O

G
Les bases es trobaran
a l’aula virtual

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s´ha d´obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de
les notes obtingudes en les diferents activitats d´avaluació és imprescindible que totes elles estiguin
aprovades amb un 5.

L’examen teòric constarà de 20 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles
respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 3 (60%
del total de la prova) preguntes curtes a desenvolupar.

L’examen pràctic serà gravat en vídeo i valorat pels dos professors de l’assignatura. Els ítems a
valorar es trobaran a l’aula virtual.

El treball consisteix a redactar l'anamnesi d'un pacient (ometent el nom i cognoms vertaders). Aquest pacient pot
ser un familiar o amic que pateixi qualsevol tipus de dolor crònic. És important per a aquesta activitat reunir tota la
informació possible relacionada amb el problema del pacient. Al final del treball s'haurà d'incloure la vostra
conclusió i la vostra opinió personal sobre les possibles dificultats que us hagueu trobat al realitzar l'entrevista al
vostre pacient. L'objectiu d'aquesta activitat és utilitzar els coneixements adquirits en aquest curs per a la
realització de l'anamnesi i aplicar-lo a un pacient real. Com qualsevol altra feina s'ha de fer tenint en compte les
normes de presentació de treballs escrits de la UdL. Els grups hauran d'estar compostos per 2 persones. El treball
tindrà un mínim de 1400 paraules (sense comptar la portada i la bibliografia) i un màxim de 1500. No es puntuarà
cap treball que no estigui dins d'aquests límits.

La recuperació del registre anecdòtic i/o treball constarà de diferents proves pràctiques que demostrin
que l´alumne ha assolit els objectius. 

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà d´un examen únic amb dos diferents apartats

examen teòric que constarà de 60 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles respostes,
de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 5 (60% del total de la
prova) preguntes curtes a desenvolupar.
examen pràctic on l´alumne haurà de realitzar diferents proves pràctiques que demostrin que ha assolit els
objectius. 
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