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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21685 - Tècniques Propioceptives
Crèdits 1.04 presencials (26 hores) 1.96 no presencials (49 hores) 3 totals (75 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Elisa Bosch Donate
elisa.bosch@uib.es

No hi ha sessions definides

11:30h 12:30h Dimecres 09/10/2013 19/12/2013 44
11:30h 12:30h Dimecres 09/01/2014 13/02/2014 44Josune Salinas Bueno

iosune.salinas@uib.es
11:00h 12:00h Dijous 17/02/2014 12/06/2014 44

Gabriel Gual Crespí
gabriel.gual@uib.eu

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Fisioteràpia Optativa Quart curs Grau

Contextualització

Avís: guia docent pendent de normalització lingüistíca

Dins el marc del pla d'estudis de Grau de Fisioteràpia, l'alumne ha assolit competències en les tècniques
específiques de fisioteràpia en diferents camps d'actuació. Aquesta assignatura pretén que l'alumne sigui
capaç de comprendre la base neurofisiològica de la propiocepció i dels mecanismes del control de l'equilibri
d'una manera més específica que les bases adquirides fins el moment. També haurà de ser capaç d'aplicar
aquests coneixements teòrics en el pla d'intervenció de fisioteràpia, realitzant programes de valoració i
reeducació de la propiocepció i l'equilibri en totes les fases de tractament d'un pacient, així com assolir
habilitats en la aplicació de noves tecnologies dissenyades per tal efecte.

Avís: Aquesta assignatura es desenvolupa sota l'emparament de la LOPD 15/1999, per la qual cosa no es
permet cap tipus d'enregistrament de la mateixa sense el permís explícit del professorat, ni l'ús fraudulent
del seu contingut o materials.

Requisits



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 21685 - Tècniques Propioceptives
Grup Grup 1, 2S
Guia docent B
Idioma Català

2 / 6

Data de publicació: 05/07/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Recomanables
Es recomana que l'alumne hagi assolit les competències adquirides en els mòduls de Fisioteràpia en
Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia, Fisioteràpia en Neurologia així com les de Fisioteràpia en
Poblacions Especials.

Competències

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són tant transversals com específiques de la
Fisioteràpia.

Específiques
1. E7. Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia seguint els criteris d'adeqüació, validesa i eficiència..
2. E8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, usant les eines terapèutiques pròpies

i atenent a la individualitat de l'usuari..
3. E9. Avaluar la evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats..

Genèriques
1. G14. Raonament crític..

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura seran tant teòrics com pràctics. A partir dels coneixements previs
assolits per l'alumne en assignatures de cursos anteriors en quant a tècniques propioceptives, s'elaboraran
els continguts d'aquesta assignatura.

Continguts temàtics
BLOC 1. Bases neurofisiològiques propiocepció

BLOC 2. Valoració i progressió propioceptiva

BLOC 3. Tècniques específiques propiocepció

Metodologia docent

La metodologia a seguir a cada activitat dependrà tant del contingut temàtic com de les competències a
treballar. A les classes pràctiques presencials, els alumnes hauran de portar el seu uniforme sanitari blanc i
calçat còmode (seguint les directrius de la guia de centre). Aiximateix, hauran de portar tovallola i bikini (en
el cas de les alumnes) i banyador (en cas dels alumnes).

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es desenvoluparà la teoria a partir de classes
expositives participatives.

Classes pràctiques Tècniques
específiques de
propiocepció

Grup mitjà (M) En aquestes classes se practicaran diverses tècniques específiques de
propiocepció, relacionant-les amb els altres continguts de la assignatura;
tant la part teòrica que l'alumne haurà d'anar treballant de manera autònoma
com amb les classes en grup gran de valoració i progressió propioceptiva.

Aixímateix, també haurà de treballar sobre la evidència existent sobre
la efectivitat i/o eficàcia de determinades tècniques propioceptives, usant
diferentes metodologies proposades pel professorat (recerca bibliogràfica,
lectura crítica d'articles,...).

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen sobre els continguts (teòrics i pràctics) desenvolupats al llarg de
l'assignatura.

Altres Presentació de
l'assignatura

Grup gran (G) La primera sessió de l'assignatura consistirà en la presentació de la mateixa,
on es repassarà la guia docent i se'n resoldran dubtes.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi de la teoria L'alumne haurà de cercar la informació de les bases neurofisiològiques en la que es basa
la propicepció, per complementar el treballat a les classes teòriques. Posteriorment haurà
d'estudiar-la de manera autonòma per tal d'assolir les competències de coneixement de
l'assignatura.

Estudi i treball
autònom individual

Lectura crítica d'articles
científics

Els alumnes, seguint les propostes del professorat, hauran de revisar de manera crítica
2 articles científics dels quals se'ls passarà un qüestionari d'avaluació.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de
la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà les dates de les activitats planificades en la assignatura
així com la agrupació. També inclourà les dates d'avaluació de proves objectives, tant de l'examen final com
dels qüestionaris sobre articles científics.
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 26 1.04 34.67
Classes teòriques Classes teòriques 8 0.32 10.67
Classes pràctiques Tècniques específiques de propiocepció 15 0.6 20
Avaluació Examen final 2 0.08 2.67
Altres Presentació de l'assignatura 1 0.04 1.33

Activitats de treball no presencial 49 1.96 65.33
Estudi i treball autònom individual Estudi de la teoria 33 1.32 44
Estudi i treball autònom individual Lectura crítica d'articles científics 16 0.64 21.33

Total 75 3 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura consta d'una part pràctica, avaluada de manera contínua al llarg de les pràctiques,
i una part teòrica, que consisteix en dos qüestionaris on-line mitjançant la plataforma Campus Extens sobre
articles científics, i un examen final. L'alumne obtindrà una classificació numèrica entre 0 i 10 punts per a
cada una de les activitats avaluatives, que seran ponderades de la següent manera:

- Avaluació contínua de les pràctiques: 40%

- Questionaris on-line: 20%

- Examen final: 40%

Les condicions per aprobar l'assignatura són les següents:

- Obtenir una nota mínima global de 5 punts (sobre 10).

- Obtenir una nota mínima de 5 punts (sobre 10) de l'examen final.

- Obtenir una nota mínima de 5 punts (sobre 10) de la part pràctica de l'assignatura.

En el cas que no es cumpleixin una de les dues darreres condicions la nota final será “suspens” amb una
nota numérica màxima de 4.

Aquells alumnes que no hagin superat l'assignatura al juny podran realitzar l'examen final al setembre
sempre que hagin obtingut una nota mínima de 5 a la part pràctica de l'assignatura. Es conservaran les notes
obtingudes a la part pràctica i als qüestionaris on-line.

Tècniques específiques de propiocepció

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció En aquestes classes se practicaran diverses tècniques específiques de propiocepció, relacionant-les amb

els altres continguts de la assignatura; tant la part teòrica que l'alumne haurà d'anar treballant de manera
autònoma com amb les classes en grup gran de valoració i progressió propioceptiva. Aixímateix, també
haurà de treballar sobre la evidència existent sobre la efectivitat i/o eficàcia de determinades tècniques
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propioceptives, usant diferentes metodologies proposades pel professorat (recerca bibliogràfica, lectura
crítica d'articles,...).

Criteris d'avaluació Durant les classes pràctiques s'avaluarà la preparació teòrica de l'alumne i l'habilitat per desenvolupar
la tècnica treballada, així com la participació a l'activitat desenvolupada a la sessió. Per poder aprovar
l'assignatura, la nota mínima que s'ha d'obtenir de la part pràctica de l'assignatura és un 5.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Examen sobre els continguts (teòrics i pràctics) desenvolupats al llarg de l'assignatura.
Criteris d'avaluació S'avaluarà el coneixement de les bases neurofisiològiques de la propiocepció, la capacitat per dissenyar i

executar un pla d'intervenció de fisioteràpia que integri tècniques propioceptives i la capacitat per evaluar-
ne els resultats en relació als objectius marcats.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Lectura crítica d'articles científics

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Els alumnes, seguint les propostes del professorat, hauran de revisar de manera crítica 2 articles científics

dels quals se'ls passarà un qüestionari d'avaluació.
Criteris d'avaluació Es realitzaran dos qüestionaris on-line mitjançant la plataforma Campus Extens amb preguntes sobre articles

científics proposats pel professor. S'avaluarà la comprensió de llenguatge científic, la lectura crítica i la
comprensió dels continguts de cada article.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es recomana que l'alumne faci ús d'aquesta bibliografia al llarg del curs tant per ampliar els coneixements
apresos a classe com per preparar-se les tasques que se'ls demanarà que facin de manera autònoma.
Aiximateix, és possible que els professors afegeixin bibliografia complementària si ho consideren oportú, i/
o que es treballi sobre articles que es facilitaran als alumnes en la plataforma Campus Extens.

Bibliografia bàsica

Fort-Vanmeerhaeghe A. Valoració i entrenament del control neuromuscular per a la millora del rendiment
esportiu. Tesi doctoral, URL, 2010.
Lephart S.M., Freddie H.F. Proprioception and neuromuscular control in joint stability. Human Kinetics,
2000.

Bibliografia complementària

Altres recursos
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Aixímateix, també es recomana que l'alumne faci ús de la plataforma "biblioteca digital" que té al seu
abast a la pàgina web de la UIB, proporcionada pel Servei de Biblioteca i Documentació, on podrà trobar
documentació complementària de fonts bibliogràfiques actualitzades i diverses.


