
 

APLICACIÓ DEL CONCEPTE 
DE PNE EN EL TRACTAMENT 

DEL DOLOR CRÒNIC 
 
 

 

 
PRESENTACIÓ 
La PNE (Pain Neuroscience Education, Educació en Neurociència del Dolor) és un concepte que comença a estar molt 
estès entre els fisioterapeutes com un dels millors abordatges per al dolor crònic. És necessari continuar oferint aquest 
tipus de formació que guiï la nostra pràctica clínica diària. Aquesta formació servirà d'introducció o marc conceptual a 
partir del qual començar a treballar tots els altres aspectes, tant els psicosocials com els d'exercici terapèutic. 
 
Actualment es considera el dolor com un contingut complex de consciència que integra components sensorials 
(tissulars), cognitius, emocionals i socials. Tots ells contribueixen a conformar el sentiment de dolor i la mortificació i 
invalidesa que comporta. Al curs s'analitzaran, des de la perspectiva biològica (evolutiva), la importància de tots ells i la 
de la cultura com un factor que pot, per si sol, iniciar i mantenir estats d'alerta-protecció innecessaris. A més es farà 
una introducció a la translació a la pràctica clínica de la PNE i l'exercici terapèutic donant eines d'immediata aplicació 
per als assistents. 
 

OBJECTIUS 
El curs pretén exposar el marc teòric del dolor des de la perspectiva de la biologia del sistema neuroimmune, posant de 
relleu la importància de l'aprenentatge, guiat per la informació dels professionals. Al final del curs els alumnes hauran 
assolit els coneixements fonamentals per al tractament del dolor crònic, així com les eines per a la pràctica clínica diària. 
 

TEMARI 
• L'organisme com a sistema complex adaptatiu 

• La funció avaluativomotivacional 

• Transicions. Evitació versus exploració. Escenaris. Narrativa somàtica 

• Sistema neuroimmune. Components congènit i adquirit 

• Aprenentatge. Informació extreta (aprenentatge associatiu) i rebuda (instrucció) 

• Habituació i sensibilització 

• La consciència. Significat dels símptomes 

• Errors de predicció. Detecció 

• Biaix de confirmació. Diagnòstics i teràpies. “Comorbiditat” 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 5 hores lectives 

Horari: de 9.00 a 14.15 h 

Preu: 15 € 

Calendari: 17 de juliol de 2021 

Seu: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
Segle XX, 78, 08032, Barcelona. 

DOCENTS 
 

Arturo Goicoechea. Neuròleg. Cap de la Secció de 
Neurologia de l'Hospital de Santiago (Vitòria) fins a la 
seva jubilació. 
 
Mayte Serrat. Doctora, fisioterapeuta i psicòloga. 
Coordinadora de la Comissió de Dolor Crònic del CFC. 
Responsable i investigadora principal de la Teràpia 
Multicomponent de la Unitat d'Expertesa de l’Hospital Vall 
d'Hebron. 



  
 

 

• Teoria del codi comú. Percepció, cognició, acció, sanció social 

• Educació en biologia neuroimmune 

• Dessensibilització 

• Translació a la pràctica clínica diària  

• Eines d'aplicació immediata 

• Pautes en exercici terapèutic 

• Fibromiàlgia, PNE i abordatge multicomponent a la pràctica clínica 

Avaluació del curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la participació de l’alumnat. El 
percentatge d’assistència mínim per obtenir el certificat del curs és del 100%. 

 


