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a) Sensibles i respectuosos amb la persona 

Capacitats per percebre i estar disposats a respondre a les necessitats de la persona, sota el 
criteri de què és el millor per l’altre, essent sensible i comprensiu en: la seva manera de ser, les 
seves preferències, necessitats i expectatives, en cadascuna de les seves dimensions: física, 
psíquica, social i transcendent, per atendre, tractar i/o rehabilitar les persones que necessitin 
una atenció en fisioteràpia. 
 

b) Responsables i autònoms en l’activitat professional 
Capacitats per decidir, defensar i respondre de les seves accions, amb argument, previsió i 
compromís vers els altres i un mateix. Per poder establir un diagnòstic de fisioteràpia i definir 
els objectius del procés d’atenció en fisioteràpia, s’haurà de recollir, analitzar i interpretar 
críticament la informació rellevant vinculada a les necessitats del pacient, per poder planificar, 
implementar i ajustar l’avaluació. 
 

c) Crítics i flexibles en l’exercici professional 
Capacitats per conjugar la reflexió sistemàtica, l’esperit crític i la creativitat com a expressió de 
la pròpia riquesa i maduració personal i professional tenint present les necessitats de salut i els 
recursos disponibles. La intervenció de fisioteràpia ha de permetre l’ajustament i rectificacions 
necessàries segons cada cas.  
 

d) Líders 
Capacitats per arribar als altres amb l’escolta, les paraules i l’acció, promovent la 
responsabilitat personal, sectorial i  multisectorial  de la salut; amb el compromís  de servir i 
fer créixer  la persona i la professió. 
 

e) Solidaris   
Compromesos i disposats a compartir i actuar en tots els àmbits i escenaris socials, mantenint 
un esperit de servei envers l’altre i potenciant el seu desenvolupament. 
 

f) Inquiets vers l’aprenentatge continu  
Capacitats per assumir que al llarg de la seva vida professional hauran de mantenir una actitud 
per seguir evolucionant en els seus sabers, per poder oferir la millor qualitat en el marc 
competencial propi de la fisioteràpia, i conscients de la importància del diàleg 
interprofessional. 

g) Preparats per treballar en equips  disciplinaris i interdisciplinaris  
Compromesos amb el treball en equip. Capacitats per relacionar-se amb els altres membres de 
l’equip aportant l’especificitat de la fisioteràpia per a la consecució de l’objectiu comú: millorar 
la salut de les persones. S’haurà d’estar disposats a construir canals adequats de comunicació 
amb la resta de professionals. 
 

h) Qualificats per a la recerca científica 
Compromesos amb el creixement disciplinar a través de la recerca científica, participant en 
l’aportació i la validació de nous coneixements, essent conscients que el treball professional ha 
d’estar fonamentat  en el  rigor i la pràctica clínica basada en l’evidencia científica.  
 

i) Emprenedors 
Capacitats per percebre i portar a terme punts de millora i/o alternatives allà on els altres no 
en veuen cercant, des d’una actitud proactiva i creativa, solucions sustentades en un 
coneixement expert.  



 
j) Educadors 

Capaços de desenvolupar accions educatives per millorar la salut de les persones, les famílies i 
la comunitat, amb la implementació de programes de fisioteràpia basats en promoure la salut i 
prevenir les alteracions de les capacitats funcionals. El fisioterapeuta ha d’estar compromès 
amb la formació dels futurs professionals de la salut. 


