
 

 
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’alumne. Cal assistir al 100% de les hores per obtenir el certificat del curs. 

AVALUACIÓ DIFERENCIAL DEL DOLOR 
LUMBAR MITJANÇANT EL 

DIAGNÒSTIC A TRAVÉS DEL 
SÍMPTOMA I RAONAMENT 

FISIOTERAPÈUTIC 

 
 

 

 

PRESENTACIÓ 
El dolor lumbar és la primera alteració neuromusculoesquelètica més comuna i invalidant segons la classificació 
de problemes crònics de salut que pateix la societat catalana i, per tant, un dels motius més habituals de 
consulta als fisioterapeutes.  
 
Per als professionals s’esdevé clau, doncs, saber diferenciar els diversos factors que el desencadenen per poder 
proposar un tractament eficaç, tant els mecanicodegeneratius, els compressius neurals o les projeccions 
viscerosomàtiques.  
 
Els continguts que s'exposaran en aquest seminari ajudar els fisioterapeutes a desenvolupar, millorar o 
reflexionar sobre les bases de la seva actuació: la recollida de dades i la presa de decisions terapèutiques. 
 

OBJECTIUS 

En finalitzar l’activitat, els alumnes seran capaços de: 
• Realitzar un diagnòstic de Fisioteràpia basat en el símptoma. 
• Contrastar els símptomes amb les troballes visuals estructurals, palpatòries, funcionals i instrumentals. 
• Realitzar el procés de raonament deductiu amb totes les troballes per arribar a conclusions clínicament útils. 
• Triar possibles abordatges de tractament en funció de les conclusions obtingudes. 
 

TEMARI  
• Plantejament del procés deductiu i fonts de dades. 
• Execució amb un cas real d'una patologia mecànicodegenerativa. 
• Execució d'un cas real d'una patologia discal compressiva. 
• Conclusions i taula rodona. 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 5 hores lectives 

Preu: Activitat bonificada al 100% pel Col·legi. 
Imprescindible realitzar inscripció 

Calendari: 19 d’octubre de 2019 

Horari: Dissabte, de 9.30 h a 14.30 h 

Lloc de realització: Facultat de Medicina UdL. 
Av. Montserrat Roig, 2, 25008, Lleida. 

DOCENT 
 

Juan Vicente López Díaz. Doctor en Fisioteràpia. 
Professor i investigador de la Universitat de Lleida. 
Professor de Postgrau de la Universitat Internacional 
de Catalunya i de la Universidad CEU San Pablo. Autor 
del concepte Pold de teràpia manual oscil·latòria. 
Director de la Fundación Omphis i de l’Instituto 
POLD. 


