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Descripció general de l’assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu presentar als/les alumnes/as del grau de logopèdia la figura del
fisioterapeuta dins l’àmbit assistencial dels trastorns neuro-múscul-esquelètics (NME) de la regió cràneomandíbular, cràneo-cervical, hiodes-laringe, tórax-diafragma.
Els trastorns NME de l’aparell locomotor poden interactuar amb el sistema fonador, és per això que des
d’aquesta assignatura s’impartiran els coneixements necessaris per tal que l’alumne pugui identificar
aquests trastorns, valorar-los i abordar-los amb eines com l’ergonomia, la correcció postural global i
l’exercici terapèutic.
Els alumnes hauràn d’adquirir habilitats manuals en anatomia palpatòria, terapia manual i manipulació de
teixits tous de les àrees anatòmiques principals de la fonació.
El logopeda aprendrà a identificar els casos clínics de diversos camps (neurologia, arts escèniques, etc.) i
a identificar quan aquests requereixin del treball multidisciplinar amb fisioterapeutes.
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Competències
G2 - Atendre les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant
actituds innovadores i dinàmiques.
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal
acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al
desenvolupament professional.
T5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics,
de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la
inclusió social.
T6 - Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua
pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.
E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el
llenguatge.
E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el
llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història
clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de
seguretat clínica.
E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar
les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.
E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
E6 - Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com
el disseny i ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i
socials dels seus pacients.
E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les
habilitats comunicatives en la població.
E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals
no verbals.
E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en
Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
E21 - Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús
eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a
la confidencialitat.
E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics,
demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions
ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
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Resultats d’aprenentatge
. Reconeix les tècniques pròpies de la fisioteràpia per poder inferir les seves implicacions en el tractament
logopèdic dels pacients.
· Resumeix i identifica els principis bàsics de la fisioteràpia per poder interactuar en equips
multidisciplinaris.
· Reconeix i identifica els problemes de salut més habituals en les persones grans amb la finalitat de poder
dissenyar i dur a terme les avaluacions i els tractaments logopèdics en els centres sociosanitaris.
· Resol problemes i situacions pròpies de l'acompliment professional amb actituds emprenedores i
innovadores.
· Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en
català, castellà i anglès.
· Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant
en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins l'àmbit de la logopèdia.
· Identifica les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional
i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats
o no).
· Es capaç de buscar, dissenyar i planificar protocols de logopèdia dins un ambient multidisciplinar que es
sincronizin amb els protocols de fisioteràpia en el pacient multidisciplinar.
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Blocs didàctics
BLOC I: Introducció
1.1. Què és la fisioteràpia? Competències de la fisioteràpia.
1.2. Àmbits d’actuació del fisioterapeuta.
1.3. Interacció amb la logopèdia.

BLOC II: Revisió anatómico-fisiológica
2.1. Regió craneo-mandibular
2.1.1 Relació O-C1-C2
2.1.2. Neurofisiologia. Parells Craneals
2.1.3. Nervi trigénim. Regla de la convergencia
2.1.4. Articulació Temporo-Mandibular
2.2. Complex hioides-laringe
2.2.1. El primer diafragma
2.2.2. Anàlisi anatómico-funcional
2.3. Regió Toràcica
2.3.1. Diafragma i sòl pèlvic
2.3.2. Columna Torácica
2.3.3. Volums i càrregues respiratories.
2.4. Posturologia
2.4.1. Anàlisi Postural Global
2.4.2. Cadenes Musculars
2.5. Práctica
2.5.1. Anatomia palpatòria
2.5.2. Tests funcionals
2.5.3. Exercici Terapéutic aplicat a la logopèdia
2.5.4. Valoració i raonament clínic
BLOC III: Cuadres Clínics
3.1. Dolor i disfunció orofacial
3.1.1. Sindrome del dolor miofascial
3.1.2. Dolor i Disfunció ATM
3.1.3. Neuràlgia del Trigènim
3.2.4. Parálisis facials
3.2. Pacient Neurològic
3.3. Arts Escèniques
3.4. Quadres Clínics de Risc. Yellow Flags i Red Flags
3.5. Identificació de quadres clínics. Casos Pràctics.
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Activitats Formatives
Exposició magistral professor
Simulacres, jocs, dinàmiques, role play, dramatitzacions
Confecció d’esquemes, presentacions gràfiques, mapes conceptuals i pòsters
Debats, col·loquis, converses o grups de discussió
Construcció/elaboració de materials o productes
Estudi de cas, supòsits pràctics i casos clínics
Treballs d'ampliació i síntesi
Exposicions orals i defenses de projectes
Lectura i comprensió de textos i elaboració d'informes o resums
Exàmens i proves
Discussions i comentaris de documents (audiovisuals, escrits, orals…)
Preparació individual de proves
Correcció/revisió d'exercicis i seguiment
Activitats pràctiques i de laboratori
Realització d'activitats o exercicis d'aplicació

Instruments d’avaluació

%

Recuperable

%Total

Observació de la participació

10

Seguiment del treball realitzat

30

Proves específiques d’avaluació: exàmens

SI

Realització de Treballs o projectes requerits
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