
 

 

 Pàgina | 1  

 

 

       

 

      .....................................................................................................................                       

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

FUNCIÓ DE L'EXTREMITAT 
SUPERIOR EN PERSONES AMB 

PATOLOGIA NEUROLÒGICA 

ON-LINE 

 



 

 

 Pàgina | 2  

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓ 

El grau de capacitat o limitació de l'extremitat superior determinarà en part l'acompliment 

ocupacional. És per això, de summa importància centrar l'abordatge en la recuperació de la funció 

de l'extremitat superior en aquelles persones que presenten una afectació neurològica. Per a això 

és imprescindible basar el pla de tractament en un adequat raonament clínic des de la neurociència 

i l'observació i escolta de les necessitats i limitacions que presenta cada persona. És important 

observar el moviment de l'extremitat superior a l'ingrés i passats 6 mesos per a poder elaborar una 

resposta sobre el pronòstic i possible evolució de la funció de l'extremitat superior: Els predictors 

poden indicar-nos el POSSIBLE pronòstic de la funció de l'extremitat superior, però serà la 

individualitat de cadascun del nostre sistema nerviós i la nostra forma personal d'afrontar la situació 

la que marcaran la diferència. 

En conclusió, el benefici esperat a aconseguir serà una reducció de la dependència de les persones 

amb malalties neurològiques i un increment en les habilitats i destreses dels professionals per al 

treball en equips interdisciplinaris i multidisciplinaris de neurorehabilitació. 

El curs pretén aportar eines als professionals per a abordar aquest tema i promoure l'increment de 

la independència de la persona. 

 

EVIDÈNCIA CIENTÌFICA 

1. Hi ha un nombre elevat de persones amb malalties neurològiques que precisen de tractament 

per personal qualificat des del seu estat clínic d'agut a crònic tant des d'institucions públiques com 

privades. (REFERÈNCIA 1, 2, 3) 

2. Les persones amb malalties neurològiques reben tractament durant un curt període de temps 

perquè fins ara es pensava que la capacitat de reorganitzar-se del sistema nerviós tenia un límit de 

6 mesos (REFERÈNCIA 4). Les recerques actuals parlen d'una capacitat de desenvolupament de 

compensacions il·limitada en el temps que a través d'un tractament adequat pot incrementar el 

nivell d'autonomia i independència de les persones (RERENFENCIA 5, 6). A més l'actualització de les 

guies clíniques en neurorehabilitació recomanen tractaments intensius realitzats per professionals 

especialitzats en neurorehabilitació (REFERÈNCIA 3) 
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3. Hi ha un alt nombre de persones amb malalties neurològiques amb elevat nivell de dependència. 

El nivell d'independència i autonomia de les persones amb malalties neurològiques té relació amb 

la seva capacitat de recuperació del control postural i la funció de l'extremitat superior 

(REFENCIA 3,7,8). És necessària una reducció del nivell de dependència de les persones que han 

sofert una lesió neurològica , això repercutirà en una reducció de la despesa sanitària. (REFERÈNCIA 

2) 

4. La formació universitària de diplomats i graduats en teràpia ocupacional conté una càrrega 

reduïda quant a contingut teòric i pràctic específic sobre l'abordatge de les persones amb malalties 

neurològiques, en concret en l'abordatge del tractament de l'extremitat superior en pacients amb 

afectació neurològica (REFERÈNCIA 9) 

5. Els professionals de teràpia ocupacional necessiten estar en constant reciclatge, per a incloure en 

els seus tractaments els abordatges més nous i basats en l'evidència que garanteixin el grau de 

recuperació del pacient. (REFERÈNCIA 2, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18) 

6. Els professionals de teràpia ocupacional necessiten desenvolupar habilitats quant a observar, 

analitzar les alteracions de l'extremitat superior així com implementar la seva destresa quant al 

maneig d'aquestes a través de maniobres específiques. (REFERÈNCIA 10, 11,12,13,14,15,16,17,18) 

7. En els departaments de rehabilitació, no existeix una adequada coordinació entre els 

professionals de teràpia ocupacional amb l'objectiu de buscar el màxim benefici del pacient. Els 

professionals de teràpia ocupacional han d'aprendre a establir objectius comuns i exercir les seves 

competència dins d'un equip interdisciplinari per a abordar la recuperació de la funció de 

l'extremitat superior a través d'una formació especialitzada en aquest àmbit.( REFENCIA 3) 

8. A Espanya, és molt reduïda l'aplicació de la practica basada en l'evidència, dins del camp de la 

teràpia ocupacional , s'apliquen abordatges de rehabilitació convencional amb baix nivell 

d'evidència . No s'estan aplicant les guies clíniques que indiquen les recomanacions clíniques sobre 

els abordatges de tractament a aplicar. (REFERÈNCIA 19,20,21) 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Aprofundir en la neurofisiologia per a elaborar un raonament clínic en l'abordatge de tractament de 

l'extremitat superior en persones amb patologia neurològica 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de: 

• Conèixer les bases neurofisiològiques de la funció de l'extremitat superior. 

• Analitzar el moviment funcional en les activitats de la vida diària. 

• Elaborar plans de tractament basats en el raonament clínic. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | ONLINE: 2 H 

Lectura d’articles i raonament sobre dinàmiques   

UNITAT II | SESSIÓ TELEPRESENCIAL  : TEORIA 4 H 

• Neurofisiologia per a l'abast, l’agarri i la manipulació 

• Anatomia funcional de l'extremitat superior 

UNITAT III | SESSIÓ TELEPRESENCIAL  : TEORIA 4 H 

• Neurofisiologia de la sensibilitat de l'extremitat superior 

• Pautes per al tractament sensoriomotor de l'extremitat superior 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial. 

El curs tindrà una part online que consistirà en la lectura de documentació de manera autònoma 

rellevant per la part telepresencial. 
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La part teòrica consistirà en una explicació teòrica dels principals aspectes a tenir en compte en la 

rehabilitació de pacients neurològics adults; es mostraran casos clínics reals i altres documents que 

complementin el contingut del programa i en facilitin la integració. 

Es fomentarà el raonament clínic aplicat als casos clínics. 

 

6. AVALUACIÓ 

- Enquesta precurs: (cada alumne quan s’inscrigui al curs, enviarà a la docent un document 

emplenat amb 1 setmana d’antelació a l’inici del curs). L’objectiu és conèixer el lloc de feina de cada 

participant, el perfil d’usuaris que atén, el temps destinat a cada sessió de tractament, la seva 

formació postgraduada, coneixements que necessita adquirir i situacions que no sap resoldre. 

L’objectiu és adaptar el contingut del curs a l’alumnat. 

- Avaluació de coneixements previs a l’inici del curs: Test de 10 preguntes de resposta múltiple amb 

una única opció correcta. Els alumnes hauran de respondre correctament al 80% del test. 

- Avaluació de coneixements posteriors a la realització del curs:  S’administrarà el mateix test de 

10 preguntes per comprovar l’aprenentatge de cada alumne. 

Per tal d'obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit a un 80% de les sessions. 

- Enquesta posterior al curs : per a conèixer la satisfacció sobre l'organització del curs, qualitat dels 

continguts i coneixements del docent. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESORAT 

Cristina de Diego Alonso 

Formació Acadèmica 

Diplomada en Teràpia Ocupacional. E.U.de Ciències de la Salud (Zaragoza).  

Diplomada en Fisioteràpia. Universitat Rovira i Virgili de Reus (Tarragona). 

Màster oficial en Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona (60 ECTS).  

Formació en diverses eines per al tractament de persones amb malalties neurològiques.  

Expertesa Professional 

• Experiència clínica en rehabilitació neurologia des de 2007. 

• Experiència com ponent i docent en formació de grau i postgrau a Fisioterapeutes, Terapeutes 

Ocupacionals i altres professionals sanitaris des del 2008 en diverses institucions.  

• Docent en el grau de Fisioteràpia de la Universitat de San Jorge de Zaragoza. 

COORDINACIÓ 

Manuela Yerbes  

Formació acadèmica  

Diplomada en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària Creu Roja de Terrassa (EURC), centre 

adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en rehabilitació cognitiva a l’Institut 

Superior d’estudis psicològics (ISEP), Barcelona. Màster Oficial en Bioètica a l’Institut Borja de 

Bioètica de la Universitat Ramon Llull. Formada en l’escala AMPS (Assessment of Motor and Process 

Skills). Mapadora avançada, curs del mètode Dementia Care Mapping (DCM). 

Es ressalta l’experiència com a terapeuta ocupacional en l’àmbit de la gent gran i les malalties 

neurodegeneratives a la residència assistida Olivaret-Eixample i la residència assistida per a Gent 

Gran Gràcia (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). Docent col·laboradora a l’EUIT. 

Membre del Consell Deontològic del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 

(COTOC) i membre del grup de gent gran del COTOC. 
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8. DADES 

TOTAL HORES El 5 d’abril es dona accés al curs per a consultar les 
lectures 
prèvies. 

El curs es composa de 10 hores (2 hores online i 8 hores 
telepresencials). 

LLOC ON-LINE: Mitjançant la Plataforma Moodle i el Teams. 

EUIT. Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional 

de Terrassa. 

DATES I HORARIS Del 5 d’abril al 13 d’abril disponible la UNITAT I a la 
plataforma Moodle. 

El dimarts 13 d’abril la classe serà de 15:00 a 19:30 
(descans  inclòs): 

- 15:00-16:30 UNITAT II 
- 16:30-17:00 Pausa 
- 17:00-19:30 UNITAT II 

El dimecres 14 d’abril la classe serà de 9:30 a 14:00 
(descans  inclòs) 

- 9:30-11:00 UNITAT III 
- 11:00-11:30 Pausa 
- 11:30-14:00 UNITAT III 
 

NÚM. PLACES 20-25 places 

PREU 150€ 

135€ Ex-estudiants de l’EUIT i estudiants de 4t curs de 
teràpia ocupacional del curs acadèmic 20/21 

INSCRIPCIONS FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BSlj3yvAJ0eMOBqmuEbiMlXbr8ESDipJi_NaJTWjrJJURVBUQkU1RzUxNzJOWEtMVFM4R1E4SzE3Wi4u
mailto:formaciocontinuada@euit.fdsll.cat

