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Prerequisits

Els alumnes haurien d'haver assolit l'assignatura d'anatomia i biomecànica i salut pública de 3er.

Objectius

Aquesta assignatura pretén assentar i profunditzar les bases de coneixement i avaluació, de l'entorn social i
laboral de l'individu i donar eines de prevenció, mesura i tractament de problemes relacionats amb ergonomia i
la seva utilitat a la vida cotidiana .

Competències

Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per
escrit.
Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut
Resoldre problemes.

Resultats d'aprenentatge

Adoptar les mesures preventives més adequades per evitar lesions i promocionar d'aquesta manera la
salut i el confort a la feina.
Analitzar els factors de riscos ergonòmics a què estan exposats els treballadors utilitzant les eines
adequades.
Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per
escrit.
Resoldre problemes.

Continguts

S' estudia el moviment humà i el seu control per part del sistema nerviós central.
En aquesta matèria s'estudien els procediments necessaris per identificar i realitzar el tractament
fisioterapéutic mes apropiat a les alteracions de l'aparell locomotor, així como la seva prevenció. També se
desenvolupen procediments per la promoció de la salut a través del moviment. A més es desenvolupen els

mecanismes i eines per establir el diagnòstic de fisioteràpia a les alteracions derivades de la patologia i/o
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mecanismes i eines per establir el diagnòstic de fisioteràpia a les alteracions derivades de la patologia i/o
processos i activitats que tenen repercussió amb el bon manteniment de l'ergonomia corporal. Abordatge dels
principis ergonòmics i antropomètrics i de guies de la bona pràctica clínica.
La ergonomia i la salut laboral. Prevenció de lesions derivades de les alteracions posturals pròpies de les
àrees laborals, domèstiques,material, etc.

Metodologia

Classes magistrals amb sessions pràctiques al laboratori i suport de TIC amb seminaris especialitzats

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 10 0,4 1, 2, 3, 4

TEORIA (TE) 33 1,32 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

ELABORACIÓ DE TREBALLS / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES
D'INTERÈS

24 0,96 1, 2, 3, 4

ESTUDI PERSONAL 24 0,96 1, 2

Avaluació

Prova escrita:

Examen tipus test 60' de durada amb un pes global del 60% de la nota final.

40 preguntes de resposta múltiple. 4 opcions, només 1 correcte. Cada resposta correcte valorarà 1 punt.
Errònies resten 0.25. Les no respostes no descompten. Nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar.

Es realitzaran 2 parcials que alliberen nota si es superen amb mínim un 5.

Prova pràctica:

Avaluació dels seminaris: 10% de la nota final.

Resolució de casos clínics: 30% de la nota final.

Els estudiants podran presentar-se a una prova de recuperació (de coneixements, habilitats i actituds que
s'hagin assolit durant l'assignatura) si han suspès alguna de les parts de l'avaluació.

Art 116.8. Quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació en l'acta es
consignarà aquesta assignatura com a no avaluable

Alumnes d'erasmus posar-se en contacte amb el professor titular de l'assignatura.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats
d'aprenentatge

Assistència i participació activa en classe i seminaris 10% 12 0,48 1, 2, 4

Avaluacions escrites mitjançant proves objectives: ítems d'elecció
múltiple

60% 35 1,4 3

Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 30% 12 0,48 4
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