
 
 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
En el present curs, dirigit a professors universitaris de l'area de fisioteràpia, es 

vol aprofundir en l'ús del raonament clínic integrat amb la pràctica clínica del 

fisioterapeuta. El raonament, l'analisi i contrast d'hipòtesis clíniques ha de ser 

el fil conductor de l'actuació del fisioterapeuta per aquest motiu un deis 

objectius del curs és valorar diferents estrategies per tal d'introduir el 

raonament clínic coma element metodologic i d'avaluació deis aprenentatges al 

llarg de la titulació i es relacionaran els principis basics del raonament clínic 

ambla presa de decisions en fisioterapia. 

 

OBJECTIUS 

 

- Establir un llenguatge comú respecte al que s'entén com a raonament clínic 
en fisioterapia. 
- Identificar els components basics del raonament clínic en fisioterapia. 
- Relacionar els principis basics del raonament clínic amb la presa de decisions en 
fisioterapia. 
- Valorar les estretègies més adequades per tal d’introduir el raonament clínic com 
a element metodològic i d’avaluació dels aprenentatges al llarg de la titulació. 

 

CONTINGUTS 

 
 

l. El paper del fisioterapeuta davant dels trastorns neuromusculosquelètics 

2. Concepte de Raonament Clínic (RC) 
3. Per que és important el RC? 
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4. Tipus de RC. 
5. Models de RC. Els més habituals en Fisioterapia Neuromusculosquelética (FNME) 

6. Model de Història Clínica en FNME. 
7. Categories d'hipòtesis. 
8. Entrevista clínica motivacional. 
9. Factors que influeixen en el RC. 
10. Errors mes comuns en el RC. Estratègies per evitar-los. 
11. Idees de com instaurar el RC en la formació del fisioterapeuta. 
12. Pràctica a partir de casos clínics. 

 
 

METODOLOGIA  

 
 

Activitat Teòrica i pràctica, amb exposicions teòriques sobre els conceptes 
bàsics que fonamenten el RC i pràctica a partir de casos clínics i exemples 
d'aplicacions en la formació de fisioteràpia. 

 

DESTINATARIS  

 

Professors Universitaris de l'àrea de Fisioteràpia del departament de Medicina i 
Cirurgia i tutors de centres de pràctiques amb alumnes del grau de 
fisioteràpia. 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Es valorara l'assistència i participació en els casos clínics. 
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