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Dades generals   

 Curs acadèmic: 2014-2015 
 Descripció: Generalitats de les més habituals tècniques de exploració complementaria de l’Aparell 

Locomotor. Comprendre l’ importància de l’anamnesi i l’exploració clínica per valorar la situació 
clínica i les proves a realitzar. Repàs de l’anatomia bàsica per a comprendre l’anatomia radiològica. 
Estudi de les tècniques habituals d’estudi de cada regió anatòmica, relacionant-les amb els 
principals síndromes de cada regió. Habituació en la valoració de les proves, principalment les 
proves radiològiques, per intentar comprendre les possibilitats diagnòstiques i de tractament.  

 Crèdits ECTS: 3 Obligatòria 
 Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa:  Competència Bàsica (10%) 
 Durada: Semestral 
 Curs: 3r 
 Professorat:  MANEL SALTOR PONS 

Competències 

Competències específiques: 
A11- Identificar els aspectes generals de la patologia relacionada amb la fisioteràpia de tots els aparells i 
sistemes amb els seus tractaments mèdics, quirúrgics, fisioterapèutics i ortopèdics. 
 
Competències transversals: 
B1- Aprendre a aprendre 
B4- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa 
B5- Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida en un equip de caràcter 
interdisciplinari mostrant habilitats en les relacions interpersonals. 
 
Competències nuclears: 
C2- Utilitzar de forma avançada les tecnologies de la informació i la comunicació 
C4- Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dos llengües oficials de la URV. 
C5- Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional. 
 

Altres resultats d’aprenentatge 

1. Conèixer les exploracions per l’ imatge, o exploracions complementaries, més habituals i les 
seves bases físiques i mèdiques. 

2. Conèixer les indicacions i contraindicacions absolutes i relatives de cada prova complementaria. 
3. Conèixer les imatges més bàsiques de cada exploració per l’ imatge. 
4. Saber relacionar l’exploració clínica amb les imatges de les proves complementaries. 
5. Saber valorar una radiografia i totes les projeccions possibles per a l’estudi d’una determinada 

regió anatòmica. 
6. Saber explicar una imatge determinada, especificant regió anatòmica, projecció realitzada, 

possibles alteracions i un diagnòstic lo més aproximat possible. 
7. Saber els principals síndromes de cada regió anatòmica i l’exploració complementaria més 

adient per cada cas. 
 

 
 
 

RADIOLOGIA 
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Continguts 
 

1. Diversos mitjans d’estudi per l’ imatge 

1.1. Radiologia 

1.2. Ecografia 

1.3. Tomografia computaritzada (TC) 

1.4. Ressonància Magnètica (RM) 

1.5. Radioisòtops: gammagrafia 

1.6. Contraindicacions de les exploracions per imatge 

1.7. Altres mitjans d’exploració de l’aparell locomotor: EMG, biòpsia 

2. Cintura escapular 

2.1. Anatomia i imatge 

2.2. Tècniques d'imatge 

2.3. Principals síndromes 

   2.3.1. Subacromial 

   2.3.2. Trauma: fractures, inestabilitat 

   2.3.3. Artropatia 

3. Colze 

3.1. Anatomia i imatge 

3.2. Tècniques d'imatge 

3.3. Principals síndromes: 

3.3.1. Epicondilitis medial i lateral. 

3.3.2. Trauma: fractures 

3.3.3. Artropatia 

4. Canell i Mà 

4.1. Anatomia i imatge 

4.2. Tècniques d'imatge 

4.3. Principals síndromes: 

4.3.1. Túnel carpià, tenopaties 

4.3.2. Trauma: fractures, luxacions, inestabilitat 

4.3.3. Artropatia: reumàtica, degenerativa, cristalls 

5. Cintura pelviana: maluc 

5.1. Anatomia i imatge 

5.2. Tècniques d'imatge 

5.3. Principals síndromes: 

5.3.1. Coxopatia de l'adult 

5.3.2. Patologia pediàtrica 
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5.3.3. Patologia esportiva: pubàlgia, sd adductors, isquiotibials. 

5.3.4. Trauma: fractures, luxacions 

5.3.5. Artropatia 

6. Genoll 

6.1. Anatomia i imatge 

6.2. Tècniques d'imatge 

6.3. Principals síndromes: 

6.3.1. Patologia capsulo-ligamentària, tenopaties i meniscopaties 

6.3.2. Trauma: fractures, luxacions 

6.3.3 Artropatia: artrosi, condrocalcinosi, gota 

7. Turmell i Peu 

7.1. Anatomia i imatge 

7.2. Tècniques d'imatge 

7.3. Principals síndromes: 

7.3.1. Trauma: fractures i luxacions 

7.3.2. Tendó d’ Aquil·les 

7.3.3. Artropatia: artrosi i gota 

7.3.4. Patologia del desenvolupament i malformacions 

8. Patologia muscular 

8.1. Tècniques d’imatge 

8.2. Principals síndromes: 

8.2.1. Trencament fibril·lar, contusió, hematoma 

8.2.2. Patologia insercional 

9. Columna 

9.1. Anatomia i imatge 

9.2. Tècniques d'imatge 

9.3. Principals síndromes: 

9.3.1. Desviacions dels eixos: escoliosi, hiperlordosis i cifosi  

9.3.2. Discopaties 

9.3.3. Sd. facetari i estenosi de canal 

9.3.4. Columna traumàtica: cervical, dorsal i lumbar 

9.3.5. Malformacions diverses: blocs vertebrals, siringomièlia. 

10. Densitat òssia 

10.1. Fonaments metabòlics normals i patològics 

10.2. Tècniques d'imatge: la densitometria 

10.3. Principal síndromes: osteopènia i osteoporosi 
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Activitats 

Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Classes magistrals 24 30 54 

Seminaris 4 8 12 

Prova d’avaluació  2 7 9 

Total 30 45 75 

Tipus d'activitat 

Activitats introductòries 

Classes magistrals 

Proves d’avaluació 

Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant 
l’heterogeneïtat de l’alumnat. 

Avaluació i qualificació 

Activitats d'avaluació 

 

Qualificació 

AVALUACIÓ CONTÍNUA: (Juny) 

- És imprescindible haver assistit al 80% de les classes per acollir-se a aquesta modalitat. 

- La nota final serà el resultat de la suma de les dues notes, del teòric i del pràctic, segons el percentatge 
respectiu. 

  
AVALUACIÓ FINAL: (Juny) 

- L'alumnat que no ha assistit al 80% de les classes, haurà de fer l'examen final en el que s'avalua el 
contingut teòric, i un examen pràctic de descripció radiogràfica. 

 

Criteris específics de la nota No Presentat: 

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final. 

 

 

Activitat 
d’avaluació 

Competència Descripció de l'activitat 
% 

AA 
Radiologia 

teòric 

A1 
A11 
B4 

Examen tipus test de respostes múltiples. 
Avaluació continuada juny. 

80% 

AA pràctic C4 
Avaluació pràctica de les imatges radiològiques durant les 
classes 

20% 
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Assignatures recomanades 

 Anatomia I i II 

 Patologia Mèdica 

 Patologia Quirúrgica 

 


