
 Temari Estabilització Fisioterapeuta (Grup B, Subgrup B1) 

Tema 1 
El Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. Protocols d’actuació. 
Coordinació amb altres dispositius de la petita infància. 

Tema 2 
L’ètica en la intervenció en les persones amb discapacitat, les persones grans i en infants de 0 a 6 anys. 
Confidencialitat i protecció de dades. Principis i metodologia per a la presa de decisions. Protocols de 
detecció i atenció als maltractaments. Factors de risc. 

Tema 3
El treball interdisciplinari en servei d’atenció a persones amb discapacitat, persones grans i infants de 0 a 6 
anys. La història de la fisioteràpia: valoració i escales (elements bàsics, coexistència amb altres registres).

Tema 4 
Metodologies i tècniques de fisioteràpia en atenció a les persones amb discapacitat, les persones grans. 
Valoració funcional i tractament de fisioteràpia. La tècnica de Perfetti, Feldenkrais. 

Tema 5 
Dispositius de suport per a l’autonomia de les persones. Dispositius de posicionament, de transferències i de
mobilitzacions (Els ajuts tècnics. Fèrules i ortesis.) Prevenció en la mobilització i desplaçament segur de 
persones (SPHAM) 

Tema 6 
Els trastorns en la deglució. Mètode d’ exploració MECV-V. Característiques, reeducació, formes 
d’alimentació, paper del fisioterapeuta. El control del baveig. 

Tema 7 
Fisioteràpia centrada en la persona en contraposició a fisioteràpia individualitzada. El concepte d’atenció 
centrada a la persona. Definició, conceptes, principis bàsics, model d’intervenció. Les principals afectacions.
Síndromes específiques, deterioraments cognitius, demències i Alzheimer

Tema 8
Psicomotricitat en les persones grans i en les persones amb discapacitat. Les caigudes: prevenció, causes i 
conseqüències. L’actuació de la fisioteràpia. 

Tema 9
Traumatologia i reumatologia. Tractament de fisioteràpia. Abordatge fisioterapèutic dels diferents processos 
traumàtics i reumatològics. Estratègies preventives en les fractures. 

Tema 10 
La Fisioteràpia respiratòria en geriatria i discapacitat. La fisiologia, la patologia, l’auscultació, les tècniques 
de tractament. La neurologia en geriatria i en les discapacitats. Tècniques de tractament fisioterapèutic. 
Tècnica Bobath, Perfetti i altres. 

Tema 11
Objectius d’atenció fisioterapèutica en atenció precoç. Funcions del fisioterapeuta: diagnòstic, atenció 
precoç en els trastorns del desenvolupament, detecció de necessitats i prevenció. Definició de conceptes 
bàsics. Teories del desenvolupament. Principals trastorns i afectacions. Pluridiscapacitat i plurideficiència.

Tema 12
Metodologia i tècniques de la intervenció fisioterapèutica en atenció precoç. Neurofisiologia del control 
motriu. Desenvolupament i aprenentatge. Trastorns del desenvolupament. Símptomes i signes. Etiologia, 
evolució, pronòstic, principals intervencions mèdiques i quirúrgiques. Tècniques d’intervenció.



Tema 13
Lesions musculars i tendinoses en l’àmbit de l’esport. Factors predisponents i prevenció fisioterapèutica. 
Mecanismes lesionals i incidència en funció dels esports. Valoració de fisioteràpia, classificació anatòmica i 
funcional.

Tema 14
Tècniques fisioterapèutiques per a la recuperació funcional i la readaptació esportiva. Retorn a la pràctica 
esportiva i prevenció de re-lesions.

Tema 15
El procés d’identificació i valoració de les necessitats educatives especials de l’alumnat i la seva relació amb
l’entorn. Pressa de decisions en l’escolarització. Avaluació del procés d’adequació als entorns, especialment
els educatius, i progrés per la pròpia autonomia.

Tema 16
El centre ordinari i el centre específic d’Educació Espacial i la resposta a les necessitats especials de 
l’alumnat. El Projecte Educatiu i les resposta a les necessitats trobades. Els circuïts de demanda.


