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PRESENTACIÓ 
En Fisioteràpia neurològica, el procés de valoració no 
només és important per al diagnòstic clínic i estat 
actual del pacient sinó que també és important per 
valorar l'efectivitat de l'abordatge utilitzat i l'evolució 
del pacient. 
 
Aquest seminari  respon a la necessitat d'unificar la 
metodologia  de  valoració  de  pacients  neurològics 
entre professionals de rehabilitació com són els 
fisioterapeutes.  
 
La correcta interpretació de les escales i proves validades és imprescindible per a la seva correcta aplicació i 
qualificació, i permeten al fisioterapeuta comptar amb dades el més objectives possibles, per al seguiment de 
l'evolució del pacient, ajuda al raonament clínic, a la realització d'informes clínics i a la comunicació de resultats 
entre professionals de l'equip de rehabilitació. 
 

OBJECTIUS 
El seminari permetrà conèixer la importància de la valoració en Fisioteràpia neurològica  així com exposar nous 
abordatges de valoració en Fisioteràpia neurològica i també practicar protocols de valoració de les proves més 
usades en pràctica clínica. En finalitzar l'activitat, l'alumne serà capaç de: 
 
• Identificar les directrius de les proves més utilitzades en Fisioteràpia neurològica. 
• Interpretar correctament els protocols i metodologia de les escales i proves utilitzades en neurorehabilitació. 
• Unificar la metodologia de valoració del pacient neurològic. 
• Aplicar el protocol de valoració segons la seva validació i publicació. 
• Debatre sobre els possibles impediments de la realització o aplicació de proves i escales de valoració en 

Fisioteràpia neurològica. 
  

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 5 hores lectives 

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

Calendari: 16 d’octubre de 2021 

Horari: Dissabte, de 9.30 h a 14.45 h 

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

DOCENT 
 

Rosa Cabanas. Doctora en Fisioteràpia. Màster en 
Fisioteràpia i evidència científica. Docent de la 
Universitat Internacional de Catalunya. 
 
Inés García. Fisioterapeuta. Màster en Investigació 
clínica. Màster en Neurociències. Fisioterapeuta de 
l'Hospital Clínic de Barcelona. 
 
Carina Salgueiro. Fisioterapeuta. Màster en 
Rehabilitació en neurologia. Màster en Neurociències. 
Màster en Recerca translacional en Fisioteràpia. 
 
J. Simón Cardona. Fisioterapeuta, Màster en 
rehabilitació neurològica. Unitat d’Estimulació 
Neurològica (UEN). 
 



  

 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. 

 
 

TEMARI 
• Importància de la valoració en Fisioteràpia. 
• Proves i escales de valoració en neurorehabilitació. 
• Mètode de validació d’escales 
• Classificació internacional de funcionalitat. 
• Noves eines de valoració en Fisioteràpia neurològica. 
• Proves de valoració en Fisioteràpia:  

 G-Walk, valoració de la marxa 
 CTSIB, valoració del control postural 
 Trunk Impairment Scale, valoració del tronc 
 Fugl-meyer Sup, valoració de l’extremitat superior 

• Conclusions. 

 


