ORGA
ANITZACIÓ
Ó GENER
RAL DE LEES PRÀCTIQUES EX
XTERNES FISIOTER
RÀPIA
1
1r curs
P
Pràctiques Introd
ductòries
C
Crèdits: 3 ECTS
Semestre: 2n
D
Durada de les pràcctiques: 3 setmanes
C
Característiques dee la pràctica:
L'assignatura constitueix l'establimeent del primer contacte de l'estudiant amb el món professional i es desenvolupa
d
en dos
d àmbits clínics:: entorn comunitaari
i entorn del pacient institucionalitzzat. L'estudiant h
ha d'integrar els cconeixements adq
quirits en les assignatures Simulacions clíniques 1 i 2, Fonaments de
d
Fisioteràpia 1 i 2 (cursades en el primer curs del Grau en Fisioterààpia) de les que es deriven els fo
onaments bàsics de la Fisioteràpia pel que fa a les
in
ntervencions de p
prevenció, promo
oció i atenció bàssica de la personaa. Durant les pràctiques l'estudian
nt evidenciarà: el pacient com a persona
p
i entorn; la
co
omunicació interpersonal; introdu
ucció a l'atenció een Fisioteràpia am
mb el pacient rea
al: anamnesi i valloració global; la història clínica i la història de vid
da;
l'equip interdiscipllinari; promoció de
d la salut i preven
nció de la malaltiaa
Especialitats:
 Geriatria

2
2n curs
P
Pràctiques Avanççades 1 i 2
Pràctiques Avançades 1
C
Crèdits: 3 ECTS
Semestre: 1r
D
Durada de les pràcctiques: 3 setmanes
C
Característiques dee la pràctica:
L'assignatura Pràcctiques Avançadees 1 estableix eel segon contactte de
l'estudiant amb el món professionaal de manera individual. Durant l'eestada
al centre de pràcttiques, l'estudiantt realitzarà l'apreenentatge i les tasques
p
pròpies del centtre assignat, sotta la tutorització
ó i avaluació d
d'un/a
fisioterapeuta quee, a la vegada, serà el seu tutor cllínic. L'estudiant ha de
seer capaç d'integraar i de posar en prràctica els concep
ptes teòrics conso
olidats
en les classes teò
òriques en difereents centres de rehabilitació i aixxí ser
caapaç d'unificar criteris d'actuació

Pràctiques Avan
nçades 2
Crèdits: 4 ECTS
Semestre
e: 2n
Durada de les pràctiques: 4 setmanes
Caracteríístiques de la pràcctica:

Especialitats:
 Geriatria
 Traumatollogia
 Reumatolo
ogia

Especialittats:
 Geriatria
G
 Traumatologia
T
 Reumatologia
R

L'assignattura Pràctiques Avançades
A
2 esttableix l’oportuniitat de consolidaar
l’aprenen
ntatge adquirit en les dues pràctiques anteriors. Durant l'estada al
a
centre de
e pràctiques, l'estudiant realitzarà l'aprenentatge i le
es tasques pròpiees
del centre assignat, sota laa tutorització i avaaluació d'un/a fisioterapeuta que, a
la vegada
a, serà el seu tuto
or clínic. L'estudiant ha de ser cap
paç d'integrar i de
posar en pràctica els concceptes teòrics con
nsolidats en les claasses teòriques en
diferents centres de rehab
bilitació i així ser capaç
c
d'unificar crriteris d'actuació

3
3r curs
P
Pràctiques Avanççades 3 i 4
Pràctiqu
ues Avançades 3
C
Crèdits: 4 ECTS
Semestre: 1r
D
Durada de les pràcctiques:
4 setmanes
C
Característiques dee la pràctica:
L'assignatura Pràcctiques Avançadees 3 estableix l’o
oportunitat de cconsolidar
l’aprenentatge adquirit en les pràcctiques anteriors.. Durant l'estada al centre
de pràctiques, l'esstudiant realitzarrà l'aprenentatge i les tasques prròpies del
ceentre assignat, so
ota la tutorització
ó i avaluació d'un/a fisioterapeuta que, a la
vegada, serà el seeu tutor clínic. L'estudiant ha de ser capaç d'inteegrar i de
p
posar en pràctica els conceptes teò
òrics consolidats een les classes teò
òriques en
diferents centres d
de rehabilitació i així
a ser capaç d'un
nificar criteris d'acctuació

Especialitats :
 Geriatria
 Traumatollogia
 Reumatolo
ogia

Pràctiques Avvançades 4
Crèdiits: 4 ECTS
Seme
estre: 2n
Durad
da de les pràctiqu
ues:
4 setmanes
Caraccterístiques de la pràctica:
L'assiignatura Pràctiques Avançades 4 estableix
e
l’oportunitat de consolid
dar
l’apre
enentatge adquirrit en les pràctiqu
ues anteriors abaans de començarr a
realittzar pràctiques en
e més diversitatt d’especialitats. Durant l'estada al
centrre de pràctiques,, l'estudiant reallitzarà l'aprenenttatge i les tasques
pròpiies del centre assignat, sota la tutorització i avaluació d'un/a
fisioterapeuta que, a la vegada, serà el
e seu tutor clínicc. L'estudiant ha de
d
ser ca
apaç d'integrar i de
d posar en pràcttica els conceptes teòrics consolidaats
en les classes teòriquees en diferents centres de rehabilittació i així ser capaç
d'unificar criteris d'acttuació
Especcialitats :
 Geriatria
 Traumatologiaa
 Reumatologia

4
4t curs
P
Pràctiques Fi de Grau 1; Pràctiqu
ues Fi de Grau 2
2; Pràctiques Fi d
de Grau 3; Pràcttiques Fi de Grau
u4
Pràctiques Fi de Grau 1
C
Crèdits: 4 ECTS
Semestre: 1r
D
Durada de les pràcctiques:
4 setmanes
C
Característiques dee la pràctica:
L'assignatura Pràcctiques Fi de Grau
u1
estableix l’oportunitat de consolid
dar
l’aprenentatge adquirit en les
p
pràctiques anteriors i començarr a
explorar diferentss especialitats dee la
Fisioteràpia. L'esttudiant ha de ser
caapaç d'integrar i d
de posar en pràcttica
els conceptes teò
òrics consolidats en
lees classes teòriques en diferents
ceentres de rehabilitació i així ser
caapaç d'unificar criteris d'actuació

Pràcttiques Fi de Grau 2
Crèdits: 6 EC
CTS
Semestre: 1
1r
Durada de les pràctiques:
6 setmanes
Característiq
ques de la pràcticca:
L'assignaturra Pràctiques Fi de Grau 2
estableix l’o
oportunitat de co
onsolidar
l’aprenentattge adquirit en les
pràctiques anteriors i com
mençar a
explorar differents especialitats de la
Fisioteràpia. L'estudiant haa de ser
capaç d'integrar i de posar en
pràctica eels conceptes teòrics
consolidats en les classes tteòriques
en diferentss centres de rehab
bilitació i
així ser ccapaç d'unificar criteris
d'actuació

Pràctiques Fi de
e Grau 3
Crèditts: 6 ECTS
Semesstre: 2n
Durad
da de les pràctiquees:
6 setm
manes
Caractterístiques de la pràctica:
p
L'assig
gnatura Pràctiquees Fi de Grau 3
establleix l’oportunitat de consolidar
l’aprenentatge adquirit en les
pràctiques anteriors i començar a
explorrar diferents espeecialitats de la
Fisiote
eràpia. L'estudian
nt ha de ser
capaç d'integrar i de
d posar en
pràctica els conceptes teòrics
consolidats en les classses teòriques
en differents centres dee rehabilitació
i així ser capaç d'un
nificar criteris
d'actu
uació

Pràctiques Fi de Grau 4
Crèdits: 6 ECTS
C
S
Semestre:
2n
D
Durada
de les prààctiques:
6 setmanes
C
Característiques
de
d la pràctica:
L
L'assignatura
Pràctiques Fi de Graau
4
estableix
l’oportunitat
d
de
c
consolidar
l’apre
enentatge adquirit
e
en
les pràctiq
ques anteriors i
c
començar
a explorar
e
diferen
nts
e
especialitats
de
e la Fisioteràpia.
L
L'estudiant
ha de ser capaç
d
d'integrar
i de po
osar en pràctica els
e
c
conceptes
teòricss consolidats en les
c
classes
teòrique
es en diferen
nts
c
centres
de rehabilitació i així ser
s
c
capaç
d'unificar criteris d'actuació

Especialitats:
Especialitats:
Especialitatss:
E
Especialitats:
 Gerriatria/Traumatolo
ogia/
 Geriatria/Traum
matologia/
 Geriatria/TTraumatologia/
 Geriatria//Traumatologia
Reumatolo
ogia
Reu
umatologia
Reumatologia
Reumatologia
 Esportiva
 Esportiva
 Esportiva
 Esportiva
dio‐respiratori
espiratori
 Cardio‐resspiratori
 Card
 Cardio‐re
 Cardio‐respirattori
 Neurologiaa
 Neu
urologia
 Neurologgia
 Neurologia
 Pediatria
 Ped
diatria
 Pediatria
 Pediatria
 Uro‐gineco
 Uro‐gineccologia
ologia
 Uro
o‐ginecologia
 Uro‐ginecologiaa
*Durant aquest cu
urs acadèmic l’estu
udiant tindrà l’op
portunitat de realitzar una estada pràctica
p
internacio
onal (informació brindada
b
pel Depaartament de RRII)

