Benvinguts als estudis de Doble Titulació de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i
Fisioteràpia d’EUSES – centre adscrit a la UdG.
Aquest és el cinquè any que s’implantaran els estudis de Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia en format de doble titulació a Girona.
Estem molt il·lusionats per construir junts aquest any acadèmic que justament ara comença.
A continuació et fem arribar informació que pensem que et pot ser útil de cara a l’inici del
curs.
DADES GENERALS
Nom de l'estudi: Doble titulació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 5 anys
Crèdits europeus: 384 ECTS
Títol a què dóna dret: Graduat/da en ciències de l’activitat física i de l’esport + Graduat/da en
Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent: EUSES
Horaris d'estudis: Matins i tardes
OBJECTIUS FORMATIUS
 Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el
context de la salut.
 Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i
esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure,
comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la
fisioteràpia i les ciències de l’activitat física i l’esport.
 Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i
actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis
terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per
deficiències, limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut,
producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els
programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i
també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en
la intervenció professional.
 Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de
la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

PLA D’ESTUDIS
Es pot consultar el pla d’estudis i el programa de les assignatures en detall a través del següent
enllaç [web].
Primer curs (86 crèdits ECTS)
DURADA

CODI

TÍTOL

CRÈDITS

TIPUS

1r semestre

3159G02001

Anatomia aplicada a l’activitat física i
l’esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02005

Psicologia aplicada a l’activitat física i
l’esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02010

Història i fonaments socio-culturals de l'AF
i l'esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02011

Jocs i habilitats motrius bàsiques

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02014

Esports individual

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01005

Bioquímica

6

Bàsica

1r semestre

3159G01032

Valoració en Fisioteràpia

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02002

Fisiologia de l’exercici I

8

Bàsica

2n semestre

3159G02006

Desenvolupament motor i iniciació
esportiva

10

Bàsica

2n semestre

3159G02012

Dansa i expressió corporal

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02016

Esports d’adversari

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01031

Fonaments de Fisioteràpia

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01047

Anatomia 2

6

Bàsica

Segon curs (80 crèdits ECTS)
DURADA

CODI

TÍTOL

CRÈDITS

TIPUS

Anual

3159G02017

Esports d’equip I

12

Bàsica

1r semestre

3159G02003

Fisiologia de l’exercici II

6

Bàsica

1r semestre

3159G02004

Kinesiologia i biomecànica del moviment

6

Bàsica

1r semestre

3159G02008

Principis didàctics de l’activitat física i
l’esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02019

Teoria de l’entrenament I

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01008

Massoteràpia

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01017

Patologia Traumatológica

4

Obligatòria

2n semestre

3159G02007

Estadística i metodologia de la investigació
aplicada a l’AF

6

Bàsica

2n semestre

3159G02009

Programació de l’ensenyament en el
sistema educatiu

6

Bàsica

2n semestre

3159G02026

Legislació esportiva i direcció de sistemes i
organitzacions

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02030

Disseny, intervenció i avaluació en
l’educació física i l’esport

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01030

Llengua Moderna

6

Bàsica

2n semestre

3159G01011

Teràpia Manual

4

Obligatòria

Tercer curs (85 crèdits ECTS)
DURADA

CODI

TÍTOL

CRÈDITS

TIPUS

Anual

3159G02018

Esports d’equip II

12

Obligatòria

1r semestre

3159G02020

Teoria de l’entrenament II

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02022

Prescripció d’exercici físic per a la salut

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02009

Bases econòmico-financeres i de
contractació

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02031

Activitat física i esport per a persones amb
alguna discapacitat

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01016

Afeccions Medicoquirúrgiques

4

Obligatòria

1r semestre

3159G01015

Articulació Temporo-Mandibular

3

Obligatòria

1r semestre

3159G01020

Patologia Cardiorespiratòria

3

Obligatòria

1r semestre

3159G01019

Patologia en Neurologia

4

Obligatòria

2n semestre

3159G02013

Activitat física a la natura

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02015

Esports aquàtics

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02024

Primers auxilis

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02028

Instal·lacions esportives

6

Obligatòria

Quart curs (71 crèdits ECTS)
DURADA

CODI

TÍTOL

CRÈDITS

1n semestre

3159G02021

Teoria de l’entrenament III

6

Obligatòria

1n semestre

3159G02023

Nutrició i ajudes ergogèniques

6

Obligatòria

1n semestre

3159G02025

Mitjans i mètodes de recuperació

6

Obligatòria

1n semestre

3159G02029

Recreació, oci i turisme

6

Obligatòria

1n semestre

3159G01013

Fisioteràpia en Neurologia

4

Obligatòria

1n semestre

3159G01043

Anglès II

Optativa

1n semestre

3159G01044

Tècniques fisioterapèutiques i esport

Optativa

1n semestre

3159G01045

Prevenció de riscos laborals

1n semestre

3159G01042

Reeducació postural i del moviment –
RPM

6

TIPUS

Optativa
Optativa
Pràctiques

2n semestre

3159G02036

Pràctiques externes

12
externes

2n semestre

3159G01009

Aplicació d’Agents Físics

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01012

Cadenes Musculars

3

Obligatòria

2n semestre

3159G01035

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques

10

Obligatòria

2n semestre

3159G01014

Fisioteràpia Respiratòria i
Rehabilitació Cardiopulmonar

3

Obligatòria

2n semestre

3159G01021

Patologia en Reumatologia

3

Obligatòria

Cinquè curs (62 crèdits ECTS)
DURADA

CODI

TÍTOL

CRÈDITS

TIPUS

1r semestre

3159G01039

Practicum II

30

Pràctiques
Externes

2r semestre

3159G02037

Treball final de grau

12

Treball final de
grau

2r semestre

3159G01041

Treball Fi de Grau

12

Treball de Fi de
Grau

2r semestre

3159G01023

Hidroteràpia

2r semestre

3159G01022

Fisioteràpia Veterinària

2r semestre

3159G01029

Fisioteràpia en l’Activitat Física i
l’Esport

Optativa

2r semestre

3159G01028

Ortesis i Pròtesis

Optativa

2n semestre

3159G01027

Teràpies Holístiques en
Fisioteràpia

2n semestre

3159G01025

Pedagogia del Moviment i
Consciència Postural

Optativa
4

4

Optativa

Optativa

Optativa

ET CONVÉ SABER...
 Que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits, no podràs
continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a
estudis de grau [normativa].
 Que si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria.
 Que tens a la teva disposició una assegurança voluntària contra accidents per 9,50 euros
per curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances [web].
 Que com a estudiant de la UDG pots disposar de tots els seus serveis (Servei d’Esports,
Biblioteca,...) pots acreditar-ho amb el carnet UdG. Per altra banda, també tens un e-mail,
i un codi d’usuari amb una contrasenya (el codi d’usuari ha de mantenir-se fixe, però la
contrasenya pots canviar-la).

 Que com a estudiant de la UdG pots disposar del servei de l’Àrea d'Inclusió a l'estudiantat
[web] que Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat que:
o
o
o

Tingui el certificat de discapacitat
Manifesti tenir Dislèxia o TDAH
Informi de qualsevol situació mèdica o relativa a la seva salut que li comporti
problemes per cursar les assignatures

És important que us poseu en contacte per poder gestionar les possibles adaptacions o
necessitats que tingueu a: Montse Castro Belmonte: inclusio@udg.edu tel: 972419647 /
630589617 (també per WhatsApp).
 Que EUSES disposa d'un control d'accés a l'aparcament consistent en la instal·lació d'una
barrera i lector automàtic de matricules que permet accedir a l'aparcament només a
aquells usuaris registrats. Tots els estudiants, PAS i PDI hauran de registrar el seu vehicle i
matrícula per poder accedir al recinte. Informar-vos que les motocicletes i bicicletes
queden excloses del control d'accés i podran accedir a l'aparcament pel lateral de la
barrera.
Per tramitar l'acreditació i registre del vehicle s’ha d’omplir el següent formulari. Els
alumnes que no registrin el vehicle no podran accedir a l’aparcament.
IMPORTANT. Els usuaris sense compte de correu Google, han d’omplir el formulari i a
continuació enviar un email a acreditacioparquing@euses.cat adjuntant una fotografia del
cotxe on es vegi la matrícula, i els documents del vehicle on es pugui veure el propietari
d'aquest.
A. Usuaris amb compte de correu Google (Gmail): Omplir formulari i adjuntar les
fotografíes sol·licitades.
Formulari alta vehicles (usuaris amb compte Gmail)
B. Usuaris sense compte de correu Google (Icloud, Outlook, etc): Omplir formulari i
enviar les fotografies a acreditacioparquing@euses.cat
Formulari alta vehicles (usuaris sense compte Gmail)
Finalment, us adjuntem la normativa reguladora de l'aparcament [pdf]. És important que
us la llegiu per estar informats del funcionament i les normes d’ús.

