
 

LES AFECCIONS 
NEUROMUSCULOESQUELÈTIQUES 

AMB MÉS PREVALENÇA DE 
L'EXTREMITAT INFERIOR 

 

 
 

 

PRESENTACIÓ 
Les afeccions neuromusculoesquelètiques de l’extremitat inferior continuen sent una de les més ateses pels 
serveis de Fisioteràpia a causa de l'alta sol·licitació mecànica en els diferents esports i oficis del teixit 
empresarial i rural del nostre país. Les dades del Servei Català de la Salut (SCS) situa els esquinços de turmell, 
la síndrome femoropatel·lar, les meniscopaties i la coxartrosi com quatre de les afeccions més recurrents en 
la nostra societat. La identificació del risc a patir aquestes i d'altres lesions en individus sans, així com 
determinar el grau d'efectivitat de la Fisioteràpia realitzada i la consegüent garantia de l'alta mèdica segons 
les característiques laborals i/o esportives de cada usuari en la rehabilitació d'aquests processos en la població 
afectada és, avui, un requeriment professional i una garantia de servei per a qualsevol fisioterapeuta en actiu. 

 
OBJECTIUS 
• Actualitzar els coneixements del fisioterapeuta en l’abordatge de les afeccions neuromusculoesquelètiques 

amb més prevalença de l’EI. 
• Capacitar el fisioterapeuta en el procés de prendre decisions basades en la significació clínica i l'evidència 

científica disponible. 
• Potenciar el raonament clínic com a eina conductora del criteri diagnòstic en Fisioteràpia. 
 
En finalitzar el curs els alumnes podran: 
• Evidenciar i aplicar de manera efectiva les escales i les agrupacions de tests clínics ortopèdics i funcionals 

més significatius per a cada cas. 
• Identificar i discriminar els objectius terapèutics en relació a les millors tècniques i propostes de tractament 

disponibles. 
• Aplicar rigorosament l’habilitat tècnica en la teràpia passiva, activa i propioceptiva requerida segons la 

comprensió clínica del cas. 
• Aplicar i guiar amb rigor l’exercici terapèutic necessari a cada quadre clínic. 
• Identificar les especificitats complementàries dels casos clínics amb més prevalença en un abordatge 

biopsicosocial. 
 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 20 hores lectives, 10 online i 10 
presencials.  

Preu: 150€ 

Calendari: Online, del 10 al 24 de setembre i 
presencial el 25 de setembre de 2021 

Horari: dissabte de 9.00 h a 14.15 h i de 15.30 
a 20.45 h 

Seu: Alberg de Vic. Avinguda Olímpia, 4, 
08500, Vic 

DOCENT 
 

Rafel Donat Roca. Diplomat en Fisioteràpia. Màster 
universitari en Tecnologia Educativa. Doctor per la 
Universitat Rovira i Virgili. Recerca en Tecnologia 
Educativa. Docent de la UManresa. 



 
 
  

 

TEMARI 
Contingut online 

1. La coxartrosi 

Document audiovisual: es farà la presentació dels següents continguts teòrics en format ONLINE al 
campus virtual 

- Característiques de més prevalença del malalt amb coxartrosi. Factors intrínsecs i d’entorn 
- Característiques protetitzables i no protetitzables  
- Principals eines d’avaluació: Testos ortopèdics, funcionals i qüestionaris autoemplenats 
- Eines terapèutiques recomanades segons tipus i fase de la malaltia 
- Eines de reavaluació 

 

2. La síndrome femoropatel·lar 

Document audiovisual: es farà la presentació dels següents continguts teòrics en format ONLINE al 
campus virtual 

- Característiques de més prevalença de les persones afectades d’una síndrome femoropatel·lar. 
Factors intrínsecs i d’entorn segons tipus d’afectació 

- Principals eines d’avaluació: Testos ortopèdics, funcionals i qüestionaris autoemplenats 
- Eines terapèutiques recomanades segons tipus i fase de la síndrome 
- Eines de reavaluació 

 
3. Les afeccions meniscals 

Document audiovisual: es farà la presentació dels següents continguts teòrics en format ONLINE al 
campus virtual 

- Característiques amb més prevalença de les afecciones meniscals. Factors intrínsecs i d’entorn 
- Criteris quirúrgics o recomanacions conservadores 
- Principals eines d’avaluació: Testos ortopèdics, funcionals i qüestionaris autoemplenats 
- Eines terapèutiques recomanades segons tipus i fase de la lesió 
- Eines de reavaluació 

 

4. Les distensions del LLE 

Document audiovisual: es farà la presentació del següents continguts teòrics en format ONLINE al 
campus virtual 

- Característiques amb més prevalença de les torçades de turmell. De l’esquinç a la inestabilitat 
crònica del turmell.  Factors intrínsecs i d’entorn 

- Principals eines d’avaluació: Testos ortopèdics, funcionals i qüestionaris autoemplenats 
- Eines terapèutiques recomanades segons tipus i fase de la lesió 
- Eines de reavaluació 

 

 

 



 
 
  
Contingut de forma presencial 

1. La coxoartrosi 
2. La síndrome femoro-patel·lar 
3. Les afeccions meniscals 
4. Les distensions del LLI 

Activitats: 

- Individual d’autoaprenentatge: L’alumne disposarà d’una lliçó d’autoaprenentatge per tal de 
mobilitzar el coneixement adquirit 

- Grupal d’autoaprenentatge: Disposarà d’un fòrum per formular dubtes i posar en comú les 
qüestions clíniques més rellevants  

- Fase 1: Es demostraran les habilitats pràctiques necessàries per avaluar, tractar i reavaluar a 
partir d’un cas tipus 

- Fase 2: En petits grups es realitzarà pràctica reflexiva tutelada a partir de casos amb més 
prevalença 

 

 

Material necessari per al curs i normes: acceptació de les normes vigents establertes per la situació de pandèmia (mascareta, bata, guants, 
distància de seguretat, etc.) amb acceptació mitjançant document signat abans d'iniciar el taller. Avaluació del curs: és una avaluació contínua 
que contempla l'assistència i la participació de l'alumnat. El percentatge d'assistència mínim per obtenir el certificat del curs és del 80%. 

 


