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Prerequisits

Tenir coneixements d'anatomia i fisiologia del sistema nerviós necessaris per interpretar les malalties i com
poder-les abordar terapèuticament.

S'haurien de tenir assolides les assignatures de fisioteràpia en neurologia I i II

Objectius

Aquesta assignatura pretén assentar les bases del Tractament Fisioterapèutic en Neurologia avançada, així
com aprofundir en les tècniques complementàries aplicades en neurorehabilitació.

El conèixer i aplicar de manera adequada les diferents tècniques de fisioteràpia neurològica avançada en
pacients reals és imprescindible per a preparar al estudiant de manera adequada per fer front de manera
correcta al posterior desenvolupament de la seva carrera professional en l'àmbit de les patologies
neurològiques.

Competències

Fisioteràpia
Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones,
tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics,
encaminats a la terapèutica clínica.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació
reconeguts internacionalment.
Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats
i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari,
extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
Raonar amb sentit crític.
Treballar en equip.
Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
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Resultats d´aprenentatge

Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre casos clínics complexos en l'àmbit de la
neurologia.
Aplicar els mètodes i tècniques avançades de fisioteràpia referides a les patologies neurològiques.
Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament avançat de fisioteràpia en les
patologies neurològiques.
Descriure i aplicar els procediments avançats de valoració de fisioteràpia amb l'objectiu de determinar
el grau d'afectació del sistema nerviós i la seva possible repercussió funcional.
Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats d'actuació en el tractament avançat de
fisioteràpia en les patologies neurològiques.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el tractament avançat de fisioteràpia en
les patologies neurològiques.
Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fonamentalment en els aspectes fisioterapèutics i
ortopèdics que s'apliquen en les malalties neurològiques.
Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos clínics complexos en l'àmbit de les
patologies neurològiques.
Explicar detalladament la fisiopatologia de les malalties neurològiques i identificar les manifestacions
que apareixen al llarg del procés.
Raonar amb sentit crític.
Treballar en equip.

Continguts

Tècniques de tractament miofascial aplicades al tractament del pacient neurològic.
Introducció a la neurodinàmica aplicada al pacient neurològic.

ècniques en fisioteràpia neurològica.T
Tractament de l'equilibri.
Abordatge de la sensibilitat.
Normalització del to muscular.
Anàlisi i treball del control postural.
Tractament oculomotor.
Reeducació de la marxa.

Valoració de casos clínics reals mitjançant la tutorització del professor de l'assignatura.
Tractament de casos clínics reals mitjançant la tutorització del professor de l'assignatura.

Metodologia

La docència es basa en classes teòriques i pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 23 0,92 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11,
12, 13

Pràctiques clíniques assistencials 32 1,28 1, 2
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Tipus: Autònomes

Cerca i tractament d'informació. Recerca d'artícles científics relacionats amb la
fisioteràpia neurològica.

12 0,48 1, 2, 6, 7, 12

Estudi personal per a la preparació d'exàmens, organització d'apunts i/o
materials, tutories lliures: individuals o en grup.

57,5 2,3 1, 2, 3, 5, 8

Redacció de treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13

Avaluació

Descripció sistema d'avaluació.

 al Novembre per treure matèria de l'examen final. .Prova parcial S'haurà d'aprovar amb un 5

Serà tipus test, 40 preguntes amb 4 possibles respostes, només una serà correcte. Les respostes correctes
valen 1 punt i cada resposta errònia resta 0.25 punts.

Examen final:

Examen tipus test, 40 preguntes amb 4 possibles respostes, només una serà correcte. Les respostes
correctes valen 1 punt i cada resposta errònia resta 0.25 punts. S'haurà d'aprovar amb un 5.

Nota del examen final [NE] (40% de la nota final)

Examen pràctic:

Es valorarà l'habilitat manual en l'aplicació de les diferents tècniques així com

l'adequació de la tècnica/maniobra escollida a la situació plantejada, mitjançant proves pràctiquesorals.

Nota del examen pràctic [NP] (40% de la nota final)

 (20% de la nota)Cas clínic + Exposició oral

Nota del treball + presentació oral [NT] (20% de la nota final)

S'han d'aprovar totes les proves avaluables per poder aprovar l'assignatura.

([NE] · 0,40 ) + ([NP] · 0,40) + ([NT] · 0,20) = NOTA FINAL

En cas de suspendre només una de les 3 parts de l'assignatura l'alumne podrà optar a una prova de síntesi
final.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Cas Clínic + presentació oral 20% 1 0,04 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Examen final / Prova parcial 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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Examen pràctic 40% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 8
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