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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22770 - Fisioteràpia en Gerontologia
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 1,8 de no presencials (45 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Tomas Alias Aguiló
t.alias@uib.cat

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

En aquesta assignatura s'abordaran la valoració, eines, models i tècniques especifiques aplicades a processos
patològics i de salut a les persones majors. Els objectius fundamentals son que que l'alumne conegui i
comprengui les alteracions estructurals, fisiològiques, funcionals i de la conducta en la població anciana.
Coneixer el contexte social i politic de l'atenció a la salut en població anciana. Valorar l'estat funcional dels
pacients ancians, considerant els aspectes fisics, psicològics i socials. Analitzar i abordar desde el punt de
vista fisioterapèutic l'atenció a grups de població que per les seves caracteristiques precisen d'una especial
atenció en la promoció de la salut i en la prevenció i l'aparició de distintes disfuncions i patologies. Se
preten que l'alumne assumeixi iintegri actituts i valors professionals propis de la professió de fisioterapeuta,
respetant en tot moment els principis de igualtat de gènere. Aquesta assignatura guarda una relació estreta
amb altres assignatures impartides al llarg del grau, de manera que se recomana haver asumit les competències
desenvolupades.

Avís: el plagi es considera frau en l'evaluació en tots els casos, per lo que es regularà lo establert en l'article
32 del Reglament Acadèmic.

L'assignatura es desenvolupa baix l'empara de la LOP 15/1999, per lo que no es permet ningun tipus de
gravació de la mateixa sense permís explicit del professor, ni l'us fraudulent del seu contingut o materials.

Requisits
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Recomanables
-Anatomia general - Fisiologia humana - Anatomia del SNME - Fisioteràpia del moviment - Fonaments
de Fisioteràpia - Fonaments d'estadistica aplicada a les ciencies de la salut - Salut publica - Fisioteràpia
comunitaria - Procediments generals en Fisioteràpia I i II

Competències

Específiques
* E3- Coneixer i comprendre els mètodos, procediments i actuacions fisioterapeutiques, encaminats tant a

la terapeutica propiament dita a aplicar en la clinica per la reeducació o recuperació funcional, com a la
realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut..

* E5-Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes fisics, psicològics i socials..
* E11- Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, otorgant una assistència integral als pacients..
* E12- Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció i recuperació de la salut..
* E13- Saber treballar en equips professionals com unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o

multidisciplinar e interdisciplinar els professionals i demés personal de les organitzacions assistencials..

Genèriques
* G1- Capacitat d'anàlisi i síntesi..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Conceptes bàsics. Conceptes bàsics de gerontologia. Fisioteràpia geriàtrica o gerontofisioteràpia.
Eines de valoració.. Instruments de valoració. Valoració integral de l'ancià.
Síndromes invalidants. Grans síndromes geriàtrics.
Nivells assistencials. Nivells assistencials en geriatria.
Centres gerontològics. Rehabilitació en les centres gerontològics.
Tractaments Fisioterapèutics. Principals processos invalidants. Intervenció fisioteràpica. Recuperació
funcional automàtica.
Deméncies. Pacients en demències i tractament de fisioteràpia.
Immobilisme. La immobilitat en persones majors i les seves consequències. UUPP prevenció i cures.
Caigudes. Caigudes en l'ancià. Equilibri i mobilitat.
Equilibri en l'ancià. Equilibri i mobilitat.
Programes de promoció de la salut. Programes d'exercicis, esport i activitat física per persones
majors. Envelliment actiu.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Metodologia docent

En les classes de pràctiques presencials (grup petit), es necesari que els alumnes duguin l'unifome sanitari
blanc i calçat comode (seguint les directrius de la guia de centre) Així mateix deuen dur tovallola.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classe magistral
participativa

Grup gran (G) Es preten que l'alumne adquereixi els coneixaments bàsics de
l'abordatge fisioteràpic de la població en situació de risc que
s'aborden en aquesta assignatura.

12

Seminaris i tallers Classes de teoria i
pràctica

Grup mitjà (M) Aplicació pràctica dels continguts teòrics i teòrics pràctics
dessenvolupats a les classes magistrals i seminaris.

10

Classes de
laboratori

Classes de teoria i
pràctica

Grup petit (P) Se traballarà la part teòrica de l'assignatura, tècniques
metodològiques especifiques relacionades en la gent gran.
Integrant tècniques de valoració com mètodes, procediments
i actuacions fisioteràpiques encaminades a la terapèutica en la
finalitat de disenyar un plà d'intervenció de fisioteràpia adient
a cada cas.

5

Avaluació Examen teòric final Grup gran (G) Proves objetives (recuperable).Realització per part de
l'alumne d'una prova evaluativa escrita objectiva (tipus test)
en la data establerta en els períodes evaluatius (complementari
i extraordinari) prevists per l'any acadèmic en curs.L'alumne
deurà obtenir una nota minima de 5 en aquesta activitat
evaluativa.

2

Avaluació Examen teòric
parcial

Grup gran (G) Proves objectives (no recuperable).Realització per part
de l'alumne de proves evaluatives escrites tipus test i/o
desenvolupament curt en les dates previstes en el cronograma
de l'assignatura.Realització per part de l'alumne de dues
proves evaluatives parcials a realitzar en les dates previstes en
el cronograma de l'assignatura.

1

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Casos pràctics Elaboració per part del grup d'un cas pràctic i un projecte d'intervenció per
a promoció de la salut. Grups de uns 4 alumnes.

30
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació i estudi del
continguts del temes

L'alumne te que profunditzar en matèria de cada tema mitjançant la
bibliografia recomenada, les lectures i matèries senyalades en les classes
teòriques i pràctiques per adquirir els coneixaments relatius als continguts
pertinents a l'assignatura.

15

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes de teoria i pràctica

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Aplicació pràctica dels continguts teòrics i teòrics pràctics dessenvolupats a les classes magistrals i seminaris.
Criteris d'avaluació Entrega d'un treball i exposar-lo a la classe.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen teòric final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Proves objetives (recuperable).Realització per part de l'alumne d'una prova evaluativa escrita objectiva

(tipus test) en la data establerta en els períodes evaluatius (complementari i extraordinari) prevists per l'any
acadèmic en curs.L'alumne deurà obtenir una nota minima de 5 en aquesta activitat evaluativa.

Criteris d'avaluació Examen tipus test final

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Examen teòric parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Proves objectives (no recuperable).Realització per part de l'alumne de proves evaluatives escrites tipus

test i/o desenvolupament curt en les dates previstes en el cronograma de l'assignatura.Realització per
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part de l'alumne de dues proves evaluatives parcials a realitzar en les dates previstes en el cronograma de
l'assignatura.

Criteris d'avaluació Examen tipus test parcial

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

González, R. Enfermedad de Alzheimer. Clínica, tratamiento y rehabilitación. Masson, 2000.
Bazo, M.T. Envejecimiento y sociedad: una perspectiva internacional. Panamericana, 1999.
Chapical Jiménez, A. Involuciones en el anciano y otras disfunciones de origen neurológico. Guía práctica
para el entrenamioento de la independencia personal en terapia ocupacional. Masson, 1999.
Pont, P. Tercera edad, actividad física y salud. Teoría y práctica. Paidotribo, 2000.
Louvard, A. Fichas de ejercicios para la tercera edad. Hispano Europea S.A, 1996.
Rose, D. Equilibrio y movilidad con personas mayores. Paidotribo, 2014.
Sin autor. manual del fisioterapeuta de instituciones sociosanitarias: general, discapacidad, ergonomía-daño
corporal y geriatría.Colección sanitaria. Edit. MAD, 2016.


