
 

APLICACIÓ DE L’EXERCICI 
TERAPÈUTIC EN  

ONCOLOGIA 
 
 

 

 
 

PRESENTACIÓ 
Tot i que la formació sobre exercici terapèutic i les seves aplicacions és cada vegada més freqüent en els graus de Fisioteràpia, 
el seu contingut és bàsic i a vegades inespecífic. A més, la formació en oncologia és molt deficient i està poc estandarditzada 
amb la qual cosa, els fisioterapeutes graduats tenen moltes mancances a l'hora d'aplicar els principis de l'exercici físic als 
pacients oncològics, que a més a més, són especialment vulnerables. 
 

OBJECTIUS 
Els alumnes que realitzin el curs podran adquirir conceptes bàsics sobre exercici terapèutic, proporcionar a l'estudiant les 
eines d'avaluació i prescripció disponibles en l'àmbit de la Fisioteràpia i l'esport i aprofundir en les necessitats i 
recomanacions especials per a pautar exercici terapèutic en pacients oncològics. 
 
En finalitzar l’activitat l’alumne serà capaç de:  
• Conèixer les mecanismes fisiopatològics del càncer, les principals teràpies tumorals i els seus efectes secundaris que 

poden afectar la condició física i psicològica els pacients oncològics. 
• Saber avaluar la condició física dels pacients amb càncer e interpretar adequadament els resultats de les proves 

utilitzades. 
• Conèixer les diferents metodologies d'entrenament basades en l'evidència científica i les seves principals indicacions i 

contraindicacions en pacients amb càncer. 
• Saber dissenyar, aplicar i supervisar programes d'exercici terapèutic en pacients amb càncer.  
• Conèixer i saber aplicar les TICs a l'àmbit de l’avaluació i prescripció d'activitat física i exercici terapèutic en pacients 

afectats de càncer. 
 

TEMARI 
• Carcinogènesi. Epidemiologia del càncer. Estadificació 
• Principals teràpies anti-càncer. Efectes secundaris i seqüeles derivades 
• Mecanismes limitants de l'exercici físic en pacients oncològics 
• Avaluació de la condició física en el pacient oncològic. Tests de laboratori i de camp. Interpretació de resultats 
• Principis de l'entrenament. Aplicació de l'exercici terapèutic en pacients oncològics. Indicacions i contraindicacions. 
• Casos clínics 

 
 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 
Durada: 16 hores lectives 
Preu: 140 € 
Calendari: 12  i 13 de març de 2022 
Horari: Dissabte de 9.00 h a 14.15 h i de 15.30 h a 
20.45h; diumenge de 9.00 h a 15.15 h 
Lloc de realització: Aula LL1 (Lliteres1) del Centre 
Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). Av. de la 
Universitat, 1, 43204 Reus 

DOCENTS 
Raquel Sebio Garcia: Fisioterapeuta. Departament de 
Rehabilitació, Hospital Clínic de Barcelona. Professora 
associada - Escola Superior de Ciències de la Salut 
TecnoCampus, Universitat Pompeu Fabra. Experta en 
fisioteràpia respiratòria per la UDC i en fisioteràpia 
oncològica per la URL. Doctora en Ciències de la Salut.  

Material necessari per al curs: Es recomana als alumnes que duguin roba còmoda i una tovallola gran o talla per cobrir la llitera. 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 80%. Caldrà que l’alumne/a accepti les normatives vigents en matèria de prevenció del COVID19. realització de 
l’activitat 


