3º CURS DE GRAU. PRACTICUM III:

QUÈ SAP?

Recollir i analitzar la informació donada pel pacient a un NIVELL AVANÇAT.
Elaborar una historia clínica a un NIVELL MITJÀ.
Fer un diagnòstic en fisioteràpia, resoldre problemes i aplicar les tècniques de fisioterapia més adients en cada cas, a un NIVELL MITJÀ
Resoldre casos clínics de fisioterapia aplicant proves validades i usant guies de pràctica clínica en l’àmbit del musculoesquelètic a un
NIVELL MITJÀ i en l’àmbit de la neurologia a un NIVELL MITJÀ.
Aplicar el seu coneixement per a la resolució de problemes a un NIVELL BÀSIC.
Comunicar-se amb els membres de l’equip multidisciplinari a un NIVELL MITJÀ.

RESULTATS D’APRENENTATGE
Identifica, planifica i aplica en la pràctica, els procediments de valoració de fisioteràpia, tenint en compte tots els aspectes
biopsicosocials que conflueixen en cadascun dels pacients/usuaris sota criteris d’adequació, efectivitat, evidència, validesa i rellevància
clínica.
Estableix el diagnòstic i els objectius de fisioteràpia basant-se en una valoració analítica, funcional i global de l’ individu, utilitzant eines
validades internacionalment.
Planifica, executa i avalua els procediments de fisioteràpia per a l’ abordatge de diferents patologies, sota criteris d’adequació, efectivitat
i evidència, analitzant de manera crítica i reflexiva els procediments utilitzats en el centre de pràctiques.
Organitza i planifica activitats terapèutiques a realitzar per l’usuari i la família dins i fora del centre.
Elabora l’historia clínica de fisioteràpia i els informes pertinents incloent les dades més rellevants del pacient, tenint en compte tots els
aspectes biopsicosocials.
Organitza i planifica activitats de promoció i protecció de la salut als pacients assignats en el seu pràcticum.
Aplica las normes d’ergonomia necessàries per la seva pròpia seguretat i la de l’usuari.
Aplica, en la seva pràctica, els valors de la professió i el codi deontològic i les normes pròpies de la fisioteràpia.
Escolta, consulta i es comunica amb tot l’ equip multidisciplinari que atén al pacient/usuari i la família, demostrant capacitat per a les
relacions interpersonals.
Facilita i porta a terme una comunicació efectiva i adaptada i adopta una actitud d’escolta activa, proporcionant un ambient de
confiança, privacitat, intimitat i confidencialitat a l’usuari / família, identificant i reconeixent la diversitat, fomentant la integració i la
inclusió social.
Manifesta respecte a la individualitat, opinions i creences de l’usuari / família sense fer judicis de valor.
Porta a terme una pràctica reflexiva, acceptant i modificant les seves accions i actituds en funció de les correccions / indicacions del tutor
y els comentaris dels usuaris/família, prenent decisions coherents en funció de les evidencies del context.
Aplica i avalua els sistemes de gestió i control i els mecanismes de garantia de qualitat i els mecanismes de garantia de qualitat dels
processos d’atenció en fisioteràpia, demostrant iniciativa i actitud emprenedora.
Aplica els seus coneixements , la comprensió d’aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits professionals i
especialitzats que requereixen l’ús d’idees creatives i innovadores.
Comunica a tot tipus d’audiències, de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l’àmbit de la
fisioteràpia.

