ERGONOMIA APLICADA
Dades generals
 Descripció: l’assignatura d’ergonomia aplicada pretén apropar a l’alumne dintre de l’estudi de la
ergonomia corporal, tot allò que influeix sobre la postura y el moviment de l’esser humà. Aspectes
com l’antropometria, anàlisi ergonòmic del lloc de treball, diferenciació dels diversos camps que
estudia aquesta disciplina, així com la diagnosis ergonòmica o totes aquelles guies que podem
proporcionar als nostres pacients per tal de tenir cura del seu cos en l’entorn de treball.
 Crèdits ECTS: 3 Optativa
 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: 4rt
 Professorat: JOAQUIM GUASCH BOSCH

Competències
Competències específiques:
 A4‐ Explicar els principis i les teories de la física, la biomecànica, la Cinesiologia i l'ergonomia,
aplicables a la fisioteràpia.
 A6‐ Aplicar els principis ergonòmics i antropomètrics.
 A32‐ Intervenir en els àmbits de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Això inclou,
entre uns altres, identificar els factors socials i econòmics que influeixen en la salut i en
l'atenció a la salut, dissenyar i realitzar activitats de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut, assessorar en l'elaboració i execució sobre polítiques d'atenció i educació en l'àmbit de la
fisioteràpia, identificar riscos i factors de risc, avaluar i seleccionar els usuaris que poden
beneficiar‐se de les mesures preventives, proporcionar educació sanitària a la població en els
diversos àmbits: familiar, escolar, esportiu, laboral i d'oci, planificar, establir i aplicar exercicis,
postures i activitats en programes de prevenció de la salut, col∙laborar amb els serveis dedicats
al desenvolupament de la salut i ser un agent de salut, participar als programes d'educació
maternal, pediàtrica, geriàtrica, escolar, laboral, esportiva, de l'adolescent, sexual i d'educació
especial, assessorar en programes d'educació per a la salut, dissenyar i ensenyar els diferents
mitjans de prevenció de les alteracions funcionals, de control per mitjans físics del dolor i,
específicament, en relació amb la higiene postural, les situacions de pèrdua de mobilitat i les
fases agudes àlgids i aconsellar sobretot això.
 A36‐ Desenvolupar la funció docent com a part pròpia de l'exercici professional. Això implica
participar activament en la formació dels professionals de fisioteràpia, participar en l'elaboració
i impartició de programes educatius relacionats amb la fisioteràpia dirigits a grups
professionals, interdisciplinaris i /o a la població en general, avaluar els propis nivells de
coneixement, actituds i habilitats , participar en processos d'avaluació professional, en general,
i especialment en aquells processos de re‐certificació que estableixi l'administració
corresponent.
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Competències transversals:
 B6‐ Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o
àmbit tècnic concrets.
 B8‐ Gestionar projectes tècnics o professionals complexos amb capacitat d'organització,
planificació, anàlisi, síntesi i presa de decisions personals.
Competències nuclears:


C2‐ Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.



C3‐ Gestionar la informació i el coneixement.



C4‐ Expressar‐se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la
URV.

Objectius d’aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desenvolupar les competències per detectar la influència de les condicions físiques, emocionals
i ambientals com a càrrega laboral.
Adquirir les competències per una anàlisi crítica de les normes d'aplicació en seguretat i higiene
laboral.
Conèixer les adaptacions de l'ésser humà en diferents llocs de treballs.
Ser capaç d'analitzar, programar i aplicar el moviment com a mesura terapèutica, promovent la
participació del pacient/usuari en el seu procés.
Demostrar la capacitat per incorporar la recerca científica i la practica basada en l'evidència
com a cultura professional.
Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i
grups.
Identificar els factors psicològics i socials que influeixen en l'estat de salut o malaltia de les
persones, famílies i comunitat.

Continguts
Classes teòriques:
 En aquesta matèria:
o s'estudien nocions bàsiques dels principis ergonòmics i antropomètrics que el futur
professional fisioterapeuta ha de conèixer i ser capaç d'aplicar a les activitats de la
vida diària, en l’àmbit escolar, a nivell laboral, en l’àmbit esportiu i en tota la
comunitat en general.
o S’adquireixen coneixements per poder valorar i aplicar els condicionants per una
correcta higiene postural.
o Es donaran elements per l’anàlisi i prevenció de lesions freqüents en l’àmbit
professional i esportiu.
o Es treballaran elements per poder realitzar sessions formatives en l’àmbit de la
prevenció de patologies lligades a les càrregues de treball.
Sessions teòric‐pràctiques/seminaris:
 Determinació de les característiques antropomètriques que més intervenen en una correcta
higiene postural i recursos per la alternatives que evitin les alteracions de la postura més
freqüents.
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Activitats
Hores amb
professor

Hores sense
professor

Total

1

0

1

Classes magistrals

10

29

39

Classes teorico‐pràctiques

12

8

20

Atenció personalitzada

2

0

2

Treball d’assignatura en grup

3

8

11

Prova d’avaluació

1

1

2

Total

34

41

75

Tipus d'activitat
Activitat introductòria

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
Activitat
d’avaluació

Competència

AA
ergonomia
teòric

A4, A6, A32
C4

AA
ergonomia
pràctic

A36
B6, B8
C2, C3, C4

Descripció de l'activitat
Examen d’autoavaluació tipus test de
resposta múltiple.
Examen pràctic per grups amb
exposició oral.

% Nota
30 %

70 %

Qualificació
AVALUACIÓ CONTÍNUA:
‐ L’avaluació contínua de l’assignatura vindrà determinada per l’assistència mínima a les sessions teòric‐
pràctiques requerides, la correcta realització de totes aquelles tasques sol∙licitades durant el
desenvolupament de la mateixa i la superació dels tests d’autoavaluació.
‐ És imprescindible haver assistit com a mínim al 80% de les sessions teòric‐pràctiques i seminaris.
‐ Les diferents tasques que es plantejaran lligades a alguns dels temes de l’assignatura cal aprovar‐les
amb una nota igual a 5 o superior per poder fer mitjana amb l’avaluació final.
‐ Es realitzarà un examen d’autoavaluació per cada tema, que caldrà superar amb una nota mínima del
70% d’una mitjana de tres intents.
‐ La nota final estarà conformada en un 70% per una avaluació de caràcter pràctic i un 30% per una
autoavaluació teòrica.
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AVALUACIÓ FINAL:
‐ L’avaluació final vindrà determinada per la realització d’un examen en el que s'avalua el contingut
teòric i pràctic de tota l’assignatura, i serà necessària per tots els alumnes que no hagin superat
l’avaluació continuada. No es guardaran notes parcials dels temes superats en l’avaluació continua. El
fet de no superar un dels temes comportarà la realització d’un examen amb el contingut total de
l’assignatura.
‐ Serà requisit indispensable per poder accedir a l’aprovat en l’avaluació final el haver presentat totes les
tasques requerides durant el curs.
Criteris específics de la nota No Presentat:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat
l'avaluació contínua.
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Assignatures recomanades
 Anatomia I i II
 Física para fisioteràpia i biomecànica.
 Biomecànica clínica.
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