
 
 

 

ORGANITZACIÓ GENERAL DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES FISIOTERÀPIA 
 

1r Curs 
Pràctiques Introductòries  
Crèdits: 3 ECTS 

Semestre: 2n 

Durada de les pràctiques: 1 matí o tarda/setmana al llarg de tot el 2n semestre 

Característiques de la pràctica: 
 
L'assignatura constitueix l'establiment del primer contacte de l'estudiant amb el món professional i es desenvolupa en dos àmbits clínics: entorn comunitari i 
entorn del pacient institucionalitzat. L'estudiant ha d'integrar els coneixements adquirits en les assignatures Simulacions clíniques 1 i 2, Fonaments de 
Fisioteràpia 1 i 2 (cursades en el primer curs del Grau en Fisioteràpia) de les que es deriven els fonaments bàsics de la fisioteràpia pel que fa a les intervencions 
de prevenció, promoció i atenció bàsica de la persona. Durant les pràctiques l'estudiant s'evidenciarà: el pacient com a persona i entorn; La comunicació 
interpersonal; Introducció a l'atenció en Fisioteràpia amb el pacient real: anamnesi i valoració global; La història clínica i la història de vida; L'equip 
interdisciplinari; Promoció de la salut i prevenció de la malaltia 

Especialitats: 

 Geriatria 

 Àmbit comunitari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2n Curs 
Pràctiques Avançades 1 i 2 

Pràctiques Avançades 1 Pràctiques Avançades 1 

Crèdits: 3 ECTS Crèdits: 3 ECTS 

Semestre: 1r Semestre: 2n 

Durada de les pràctiques: 3 setmanes Durada de les pràctiques: 4 setmanes 

Característiques de la pràctica: 
L'assignatura Pràctiques Avançades estableix el primer contacte de 
l'estudiant amb el món professional de manera individual. Durant l'estada 
al centre de pràctiques, l'estudiant realitzarà l'aprenentatge i les tasques 
pròpies del centre assignat, sota la tutorització i avaluació d'un/a 
fisioterapeuta que, a la vegada, serà el seu tutor clínic. L'estudiant ha de ser 
capaç d'integrar i de posar en pràctica els conceptes teòrics consolidats en 
les classes teòriques en diferents centres de rehabilitació i així ser capaç 
d'unificar criteris d'actuació 

 

Característiques de la pràctica:  

L'assignatura Pràctiques Avançades estableix el primer contacte de l'estudiant 
amb el món professional de manera individual. Durant l'estada al centre de 
pràctiques, l'estudiant realitzarà l'aprenentatge i les tasques pròpies del centre 
assignat, sota la tutorització i avaluació d'un/a fisioterapeuta que, a la vegada, 
serà el seu tutor clínic. L'estudiant ha de ser capaç d'integrar i de posar en 
pràctica els conceptes teòrics consolidats en les classes teòriques en diferents 
centres de rehabilitació i així ser capaç d'unificar criteris d'actuació 

 
 

Especialitats: 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 

Especialitats: 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3r Curs 
Pràctica Externa 1  
Pràctica Externa 2 
Pràctica Externa 3 
Pràctica Externa 4 

Pràctica externa 1 Pràctica externa 2 Pràctica externa 3 Pràctica externa 4 

Crèdits: 4 ECTS Crèdits: 4 ECTS Crèdits: 6 ECTS Crèdits: 6 ECTS 

Semestre: 1r Semestre: 1r Semestre: 2n Semestre: 2n 

Durada de les pràctiques: 
5 setmanes 

Durada de les pràctiques: 
4 setmanes 

Durada de les pràctiques: 
5 setmanes 

Durada de les pràctiques: 
5 setmanes 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat a 
la pràctica assignada que representa 
el 25% del valor de la nota final 
 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat a 
la pràctica assignada que representa 
el 25% del valor de la nota final 
 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat a 
la pràctica assignada que representa 
el 25% del valor de la nota final 
 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat 
a la pràctica assignada que 
representa el 25% del valor de la 
nota final 

Especialitats : 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 
 

Especialitats : 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 
 

Especialitats : 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 

 Esportiva 

 Cardio-respiratori 

Especialitats : 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 

 Esportiva  

 Cardio-respiratoi 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

4t Curs 
Pràctica Externa 5  
Pràctica Externa 6  
Pràctica Externa 7 
Pràctica Externa 8 

Pràctica externa 5 Pràctica externa 6 Pràctica externa 7 Pràctica externa 8 

Crèdits: 4 ECTS Crèdits: 4 ECTS Crèdits: 6 ECTS Crèdits: 6 ECTS 

Semestre: 1r Semestre: 1r Semestre: 2n Semestre: 2n 

Durada de les pràctiques: 
5 setmanes 

Durada de les pràctiques: 
5 setmanes 

Durada de les pràctiques: 
5 setmanes 

Durada de les pràctiques: 
6 setmanes 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat a 
la pràctica assignada que representa 
el 25% del valor de la nota final 
 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat a 
la pràctica assignada que representa 
el 25% del valor de la nota final 
 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat a 
la pràctica assignada que representa 
el 25% del valor de la nota final 
 

Característiques de la pràctica: 
 
S’ha de realitzar un treball vinculat a 
la pràctica assignada que representa 
el 25% del valor de la nota final 
  

Especialitats: 
 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 

 Esportiva 

 Cardio –respiratori 

 Neurologia  

Especialitats: 
 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 

 Esportiva 

 Cardio –respiratori 

 Neurologia  

Especialitats : 
 

 Geriatria 

 Traumatologia 

 Reumatologia 

 Esportiva 

 Cardio-respiratori 

 Neurologia 

 Pediatria 

 Uro-ginecologia 

Especialitats: 
 

 Totes 

 


