
Presentació:

Seminari de Fisioteràpia
Raonament Clínic i valoració
dels trastorns de l’espatlla

Els problemes d’espatlla presenten una alta 
prevalença dins l’àmbit de la fisioteràpia. Per a 
fer un correcte abordatge cal reconèixer els 
patrons clínics més freqüents i el significat dels 
dèficits apreciats en la valoració.
 
El seminari pretén enfocar la valoració de la 
espatlla des d’un punt de vista rellevant per al 
fisioterapeuta, des de el procès de recollida de 
dades generals del pacient al comportament 
dels símptomes i el seu estat de salut, passant 
per la interpretació de l’examen físic i els tests 
específics de cada una de les patologies.

Objectiu general:
Apendre a relacionar les dades de l’anamnesi 
amb els quadres clínics més habituals vinculats 
a l’espatlla.

Revisar l’examen físic rellevant en l’exploració 
de l’espatlla.

Interpretar les troballes des d’un punt de vista 
fisioterapèutic, diferent i complementari al 
diagnòstic mèdic.

Requisits d’admisió:
Fisioterapeutes i alumnes de 4t del Grau en 
Fisioteràpia.

Dissabte 15 de juny de 2019, 
de 9:00 a 14:00 Data i Hora

Fisioterapeutes que desenvolupen
pràctica clínica i assistencial.Dirigit  a



Ponent

EUSES,
Escola Universitària de la 
Salut i l’Esport 

C/ Francesc Macià, 65 
17190 Salt (GIRONA)

Lloc de realització

Sr. Pere Iglesias: piglesias@euses.cat

Coordinació
GENERAL: 40€

FISIOTERAPEUTES DELS CENTRES DE 
PRÀCTIQUES, MEMBRES D’EUSES ALUMNI 
I ALUMNES DE 4T D’EUSES: 10€

Preu

Emplenar i enviar el formulari d’inscripció del web www.euses.cat, enviar el 
justificant el pagament a: tfernandez@euses.cat 

Ingrés al compte ES25-2100-0270-4502-00261680. 
Cal indicar nom i cognoms, i “inscripció Seminari Raonament Clínic Espatlla”

Informació tècnica: Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)
Inscripcions: Teresa Fernández (tfernandez@euses.cat / 972 405 130)

Inscripcions

Places limitades 
Assignació per rigorós 

ordre d’inscripció.

Xavier Sala García
Diplomat en Fisioteràpia. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, ergonomia i 
psicosociologia aplicada. Professor en el Grau en Fisioteràpia en l’EUCS de Manresa i 
membre de l’equip de formadors de Seminarios  Travell&Simon© en cursos de 
postgrau de tractament conservador del dolor miofascial. Professor en el Màster de 
Raonament Clínic en fisioteràpia neuromusculesquelètica d’EUSES-UdG.

Programa

Benvinguda i entrega de documentació.

L’examen subjectiu: Introducció i consideracions prèvies. La regió del problema. 
Patrons de dolor. Comportaments i quadres clínics. La informacióp complementària.

L’examen objectiu: Inspecció i exploració de l’espatlla. 
Proves generals i tests específics.

Pausa cafè.

Precs i preguntes.

Cloenda i entrega de certificats.

09:00 - 09:10

09:10 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 13:30

13:30 - 13:50

13:50 - 14:00


