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Informació general 
 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura 

Codi 

Crèdits ECTS 

Curs i Període 

Llengües en què s'imparteix 

 

Professor/a titular 

Despatx 

Telèfon 

Correu Electrònic 

Horari d’atenció 

 

Equip docent  

Professor/a 

Despatx 

Telèfon 

Correu Electrònic 

Horari d’atenció 

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

Ja no es qüestionen avui en dia els beneficis de la pràctica d’Activitat Física i la necessitat de 
moviment per a totes les persones, 
evidències científiques ho han 
general. En els darrers anys cada cop es promocionen més els bons hàbits de salut física 
considerant, a més a més dels beneficis individuals directes, la càrrega econòmica que 
suposen les societats malaltes

És en l’àmbit de la Salut i de les persones que pateixen patologies concretes que tenen com a 
conseqüència discapacitats, 
l’evolució de les malalties, quan això és
de vida. Hi ha doncs, cada cop més

 

 
Entrenament funcional per a persones amb 

discapacitat neurològica
4052 

4 ECTS  

2on curs CAFE ; 3er curs Infermeria ; 3er trimestre 

Català, Castellà

Diana Cuadras i Collsamata 

 

 
dcuadras@tecnocampus.cat

dcuadras@escs.tecnocampus.cat

 

Dimarts de 10h a 11h

 

 

 

 

 

 

 

Ja no es qüestionen avui en dia els beneficis de la pràctica d’Activitat Física i la necessitat de 
les persones, ni tampoc els efectes nocius del s

han consolidat en diferents àmbits i per a la opinió pública en 
En els darrers anys cada cop es promocionen més els bons hàbits de salut física 

considerant, a més a més dels beneficis individuals directes, la càrrega econòmica que 
s malaltes. 

àmbit de la Salut i de les persones que pateixen patologies concretes que tenen com a 
discapacitats, que es fa indispensable la intervenció per a pal·liar i frenar 

l’evolució de les malalties, quan això és possible,  i/o per participar en una millora 
cada cop més, la necessitat de formar professionals amb capacitat 

 

 

Entrenament funcional per a persones amb 
neurològica 

nfermeria ; 3er trimestre  

Català, Castellà  

Diana Cuadras i Collsamata  

dcuadras@tecnocampus.cat 

dcuadras@escs.tecnocampus.cat 

10h a 11h 

Ja no es qüestionen avui en dia els beneficis de la pràctica d’Activitat Física i la necessitat de 
edentarisme. Les 

consolidat en diferents àmbits i per a la opinió pública en 
En els darrers anys cada cop es promocionen més els bons hàbits de salut física 

considerant, a més a més dels beneficis individuals directes, la càrrega econòmica que 

àmbit de la Salut i de les persones que pateixen patologies concretes que tenen com a 
per a pal·liar i frenar 

una millora de la qualitat 
professionals amb capacitat 



 

 

d’entendre la persona i la salut de manera holística i 
(i degradades) amb problemàt

Amb aquesta assignatura es pretén centrar i contex
discapacitat”, i emmarcar d’aquesta manera l’àmbit d’acció dels professionals de la Salut
graduats en CAFE o en Infermeria. 

En concret el coneixement bàsic de diferents patologies i/o deficiències neurològiques ens 
permetran el qüestionament i l’anàlisi 
aspectes motors i físics, els 
construir eines per a la intervenció amb persones que pateixen o han patit malalties o lesions 
neurològiques tenint en compte la prevenció i els factors 

 
Requisits previs 

 

Tot i que no hi ha requisits previs per cursar l’assignatura, es parteix de la base que l’alumnat té 
i ha assimilat coneixements en fisiologia humana i té interès i inquietud per 
d’intervenció personals a partir del conei
transversalitat amb altres matèries i 

Es demana, doncs, una actitud interactiva i d’enginy i una predisposició per a 
situacions en les que ens posarem al límit de les nostres cap
pròpies incapacitats.   

 

Competències adquirides  
 

Les competències a desenvolupar per l'alumnat del Grau en CAFE
d’aquesta assignatura es presenten a continuació d'acord amb la memòria dels estud
en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Pompeu Fabra (titulació verificada 
el 24 de maig de 2012 per l'Agència per a la Qu
AQU) i del Llibre Blanc del Títol de Graduat/a d’In

Competències bàsiques Grau CAFE

CB1. Demostrar que es posseeixen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base 
de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de 
text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 
l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir 
les competències que solen demostrar
resolució de problemes dins la seva àrea.

CB3 Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea 
d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes 
científica o ètica. 

 

d’entendre la persona i la salut de manera holística i d’atendre les poblacions més específiques 
(i degradades) amb problemàtiques concretes de salut física, social, mental i intel·lectual.

Amb aquesta assignatura es pretén centrar i contextualitzar el que entenem per “
discapacitat”, i emmarcar d’aquesta manera l’àmbit d’acció dels professionals de la Salut
graduats en CAFE o en Infermeria.  

l coneixement bàsic de diferents patologies i/o deficiències neurològiques ens 
n el qüestionament i l’anàlisi de les conseqüències sobre la salut, desglossant 

aspectes motors i físics, els mentals i els socials. Només a partir d’aquí podrem descobrir i 
construir eines per a la intervenció amb persones que pateixen o han patit malalties o lesions 
neurològiques tenint en compte la prevenció i els factors limitadors per a la pràctica. 

Tot i que no hi ha requisits previs per cursar l’assignatura, es parteix de la base que l’alumnat té 
i ha assimilat coneixements en fisiologia humana i té interès i inquietud per 
d’intervenció personals a partir del coneixement extret de la pròpia experiència o de la 
transversalitat amb altres matèries i del descobriment. 

una actitud interactiva i d’enginy i una predisposició per a 
ens posarem al límit de les nostres capacitats i afrontarem

Les competències a desenvolupar per l'alumnat del Grau en CAFE i Grau en 
d’aquesta assignatura es presenten a continuació d'acord amb la memòria dels estud
en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Pompeu Fabra (titulació verificada 

e 2012 per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
AQU) i del Llibre Blanc del Títol de Graduat/a d’Infermeria (ANECA, 2004) 

Grau CAFE : 

CB1. Demostrar que es posseeixen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base 
de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de 

avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 
seu camp d'estudi. 

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir 
les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la 
resolució de problemes dins la seva àrea. 

CB3 Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea 
d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, 

 

 

d’atendre les poblacions més específiques 
de salut física, social, mental i intel·lectual. 

tualitzar el que entenem per “persona amb 
discapacitat”, i emmarcar d’aquesta manera l’àmbit d’acció dels professionals de la Salut, futurs 

l coneixement bàsic de diferents patologies i/o deficiències neurològiques ens 
de les conseqüències sobre la salut, desglossant els 

mentals i els socials. Només a partir d’aquí podrem descobrir i 
construir eines per a la intervenció amb persones que pateixen o han patit malalties o lesions 

per a la pràctica.  

Tot i que no hi ha requisits previs per cursar l’assignatura, es parteix de la base que l’alumnat té 
i ha assimilat coneixements en fisiologia humana i té interès i inquietud per construir eines 

experiència o de la 

una actitud interactiva i d’enginy i una predisposició per a experimentar 
afrontarem les nostres 

i Grau en Infermeria, dins 
d’aquesta assignatura es presenten a continuació d'acord amb la memòria dels estudis de Grau 
en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Pompeu Fabra (titulació verificada 

Universitari de Catalunya -

CB1. Demostrar que es posseeixen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base 
de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de 

avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir 
mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la 

CB3 Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea 
rellevants d’índole social, 



 

 

CB4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions 
com no especialitzat. 

CB5 Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 
amb un alt grau d’autonomia. 

 

Competències generals Grau CAFE

G1. Identificar l'objecte d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport.  

G5. Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat 
física i l'esport. 

G6. Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos 
humà. 

G7. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i 
socials de l'ésser humà. 

G9. Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de 
l'esport. 

Competències generals Grau Infermeria  

G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesi

G9. Resolució de problemes. 

G12. Treball en equip. 

G14. Habilitat per treballar en un equip interdisciplinar

G22. Capacitat d’adaptació a noves situacions

G23. Capacitat per generar noves idees.

G24. Iniciativa. 

G26. Habilitat pel treball autònom

G29. Preocupació per la qualitat

Competències transversals  

T1. Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i 
en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

T4. Aplicar els coneixements al seu treball de forma professional amb 
d'arguments i de resolució de problemes dins l'àrea de les ciències de l'activitat física i de 
l'esport. 

T5. Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equi

 

CB4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat 

CB5 Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 
 

Grau CAFE : 

l'objecte d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport.  

G5. Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat 

G6. Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos 

G7. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i 

aments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de 

Grau Infermeria  : 

G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesi. 

 

Habilitat per treballar en un equip interdisciplinar. 

Capacitat d’adaptació a noves situacions.  

pacitat per generar noves idees. 

Habilitat pel treball autònom.  

Preocupació per la qualitat.  

 Grau CAFE: 

T1. Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i 
en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic. 

T4. Aplicar els coneixements al seu treball de forma professional amb l'elaboració i defensa 
d'arguments i de resolució de problemes dins l'àrea de les ciències de l'activitat física i de 

T5. Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip. 

 

 

a un públic especialitzat 

CB5 Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

l'objecte d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport.   

G5. Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat 

G6. Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos 

G7. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i 

aments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de 

T1. Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i 

l'elaboració i defensa 
d'arguments i de resolució de problemes dins l'àrea de les ciències de l'activitat física i de 

p.  



 

 

T6. Generar recursos per a l'adaptació a no
l'aprenentatge autònom i la creativitat.

T8. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional segons el 
marc normatiu. 

Competències e specífiques

E1. Realitzar els processos d'ensenyament
amb atenció a les característiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones.

E3. Posar en marxa programes d'activitat física i esport adreçats a poblacions especi

E7. Identificar els riscos que 
esportives inadequades i proposar alternatives.

E8. Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut en 
condicions de seguretat per als practicants.

E11. Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i 
població en condicions de seguretat.

Competències específiques

P7. Entendre sense prejudicis a les persones, 
i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les seves 
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 
secret professional. 

P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar 
l’educació per la Salut.   

P15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la que s’estructuren de 
forma uni o multidisciplinar i interdis
organitzacions assistencials.  

 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

• Saber reconèixer les diferentes patologies i deficiències que provoquen discapacitats

• Adquirir eines, habilitats  i estratègies d’intervenció per a la pràctica d’activitat física amb 
poblacions especials  

• Reconèixer els diferents tipus i característiques d
identificar els factors que es treballen 

• Reconèixer i saber descriure la prevenció necessària segons les patologies
de les persones. 

 

T6. Generar recursos per a l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per a 
l'aprenentatge autònom i la creativitat. 

T8. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional segons el 

specífiques  Grau CAFE: 

processos d'ensenyament-aprenentatge relatius a l'activitat física i l'esport, 
amb atenció a les característiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones.

E3. Posar en marxa programes d'activitat física i esport adreçats a poblacions especi

E7. Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i 
esportives inadequades i proposar alternatives. 

E8. Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut en 
ons de seguretat per als practicants. 

E11. Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i 
població en condicions de seguretat. 

Competències específiques  Grau Infermeria : 

P7. Entendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics 
i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les seves 
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 

P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar 

P15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la que s’estructuren de 
forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les 

 

Saber reconèixer les diferentes patologies i deficiències que provoquen discapacitats

Adquirir eines, habilitats  i estratègies d’intervenció per a la pràctica d’activitat física amb 

xer els diferents tipus i característiques de les activitats i saber-les analitzar per 
identificar els factors que es treballen a l’hora de practicar-les. 

Reconèixer i saber descriure la prevenció necessària segons les patologies

 

 

ves situacions i resolució de problemes, i per a 

T8. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional segons el 

aprenentatge relatius a l'activitat física i l'esport, 
amb atenció a les característiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones. 

E3. Posar en marxa programes d'activitat física i esport adreçats a poblacions especials. 

deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i 

E8. Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut en 

E11. Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i 

considerant els seus aspectes físics, psicològics 
i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les seves 
opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 

P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar 

P15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la que s’estructuren de 
ciplinar els professionals i altre personal de les 

Saber reconèixer les diferentes patologies i deficiències que provoquen discapacitats 

Adquirir eines, habilitats  i estratègies d’intervenció per a la pràctica d’activitat física amb 

les analitzar per a 

Reconèixer i saber descriure la prevenció necessària segons les patologies i deficiències 



 

 

• Reconèixer les intensitats, complexitat i volum dels exercicis i de les activitats adeqüats en 
funció del públic. 

• Conèixer avaluacions de la condici

• Ser capaç d’enginyar i desenvolupar activitats de baixa i mitja intensitat pe
específiques adaptant-les a les característiques individuals de les persones. 

 

Activitats formatives i me todologia
 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s
 

Activitat avaluadora 

Treballs en grup i participació 

Treballs individuals i participació  

Examen oral final  

 

Activitat ECTS 

Sessions teòriques 1 

Treball grupal 0,75 

Seminaris i pràctica  1 

Treball autònom 0,5 

Conferències i 
sortides  

0,75 

 

Reconèixer les intensitats, complexitat i volum dels exercicis i de les activitats adeqüats en 

avaluacions de la condició física i saber-les utilitzar. 

Ser capaç d’enginyar i desenvolupar activitats de baixa i mitja intensitat pe
les a les característiques individuals de les persones. 

todologia  

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 

Ponderació Competències avaluades

i participació  
35% 

CAFE : E1-7-8-11//G

6-8 

Infermeria : G9-12-14

 35% 
CAFE : T1-6-8//E7//CB2

Infermeria: G1-9-18

30% 
CAFE: CB1-2//T4//G1

Infermeria: G1-9-18

 Metodologia 

Sessions teòriques presencials que inclouen 
debats i classes magistrals 

 
Jocs de rol, presentacions, estudi de casos, 
anàlisi d’articles  

Jocs de rol, simulacions, debats, resolució de 
problemes, estudi de casos  

Resolució de problemes, anàlisi de lectures, 
enginyeria d‘activitats  

 
Exposició de persones expertes i/o afectades 
per malalties o deficiències específiques. 
Treball descriptiu i d’anàlisi. 

 

 

Reconèixer les intensitats, complexitat i volum dels exercicis i de les activitats adeqüats en 

Ser capaç d’enginyar i desenvolupar activitats de baixa i mitja intensitat per a poblacions 
les a les característiques individuals de les persones.  

Competències avaluades 

11//G5-6-8//CB2-4//T4-5-

14-23-24-29//P11-15 

8//E7//CB2//G1 

18-23-24-26-29 

//T4//G1-5-6-8//E1-7-8-11 

18-29//P11-15 

Competències 

CAFE: G1-6-8// E3-7-

8//T6-8 

Infermeria: G1-9-23-

24-29//P7-P11 

CAFE: E1-7-8-11//G5-

6-8//CB2-4//T4-5-6-8 

Infermeria: G12-14-

22-23-29//P-11-15 

CAFE: E1-7-8-11//G5-

6-8//CB2-4//T4-5-6-8 

Infermeria: G1-G9-12-

14-18-24//P-11-15 

CAFE: T1-6-

8//E7//CB2-5//G1 

Infermeria: G1-9-26-

29//P11 

CAFE: E11//CB1-2-4-8 

Infermeria: G1-9-18-

23-26-29//P7 



 

 

Activitat avaluadora en període de 

recuperació* 

 Examen oral  

* D'acord amb la normativa vigent, 
l'assignatura amb una qualificació superior a 3,5 punts sobre 10
presentat/da, l’alumne no podrà optar a la recuperació.

 

Descripció dels continguts  
 

1-  Bloc teòric  

1-1 Salut i Activitat Física
               - Marc conceptual i contextual de la Salut 

      - Marc conceptual i contextual de la Discapacitat 

1-2  Marc d’Intervenció de l’A
accessible  

- Activitat Física 

- Activitat Física Adaptada

- Activitat Física Accessible 

1-3  Metodologia en les AFA
1-4  Patologies neurològiques 

- Descripció i avaluació 
- Prevenció 
- Intervenció 

 

2- Bloc Teòrico-pràctic 
Sessions a l’aula, al pavelló, en medi aquàtic 
 

2-1  Sessions grupals específiques per a patologies concretes 
2-2  Exercicis específics segons 

- Coordinació g
- Força
- Resistència
- Mobilitat
- Respiració 
- Motricitat 

2-3  Esports adaptats específics 
2-4  Conferències i sortides 

 

 

Activitat avaluadora en període de 
Ponderació Competències avaluades

50% CB1-2-3//T4// G1

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès
amb una qualificació superior a 3,5 punts sobre 10. Si la qualificació és de 

podrà optar a la recuperació. 

Salut i Activitat Física 

Marc conceptual i contextual de la Salut  

Marc conceptual i contextual de la Discapacitat  

Marc d’Intervenció de l’Activitat Física i de l’Activitat Física 

Activitat Física  

Activitat Física Adaptada 

Activitat Física Accessible  

les AFA 

Patologies neurològiques  
Descripció i avaluació  
Prevenció  
Intervenció  

pràctic  
avelló, en medi aquàtic i en el medi natural 

Sessions grupals específiques per a patologies concretes 
Exercicis específics segons els objectius de treball:  

Coordinació general 
Força 
Resistència 
Mobilitat i flexibilitat 
Respiració i relaxació 
Motricitat general i fina  

daptats específics  
Conferències i sortides  

 

 

Competències avaluades 

//T4// G1-5-6-8//E1-7-8-11 

 

només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès  
. Si la qualificació és de No 

ísica Adaptada  i 

 

Sessions grupals específiques per a patologies concretes  
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