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Dades generals   

 
▪ Descripció: L'assignatura Bases de Comunicació i Ètica té com a objectius la potenciació de les 

habilitats de la comunicació verbal i no verbal amb el pacient, la família i l'entorn sanitari i la integració 
de l'ètica i els valors professionals de la fisioteràpia en la pràctica professional. 

▪ Crèdits ECTS: 6 Bàsica 
▪ Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
▪ S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: 5% 
▪ S'utilitzen documents en llengua anglesa:  35% 
▪ Durada: Anual 
▪ Curs: 1r 
▪ Professorat: Marta Hernández Herrero  

 

Competències 

 
Competències Específiques 
 
A8- Analitzar la teoria de la comunicació i de les habilitats interpersonals. 
 
A12- Identificar els canvis estructurals, fisiològics, funcionals i de conducta que es produeixen com a 
conseqüència de la intervenció de la fisioteràpia. 
 
A25- Valorar l'estat funcional del pacient, considerar els aspectes físics, psicològics i socials per això s'ha 
de: a) rebre el pacient, recollir i valorar les dades subjectives manifestades pel pacient i / o les persones 
significatives del seu entorn; b) aplicar els procediments adequats de valoració en fisioteràpia, la qual cosa 
inclou executar les proves elèctriques i manuals destinades a determinar el grau d'afectació de la 
innervació i de la força muscular, les proves per determinar les capacitats funcionals, l'amplitud del 
moviment articular i les mesures de la capacitat vital; c) identificar les dades i descriure les alteracions, 
limitacions funcionals i discapacitats trobades reals i potencials, d) registrar de forma sistemàtica les dades 
significatives de la informació recollida i expressar-de forma correcta en la història clínica de fisioteràpia. 
 
A32- Intervenir en els àmbits de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Això inclou, entre 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 en els programes 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 sobre tot això. 
 
 
 
 
 

BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA 
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Resultats d’aprenentatge 

 
1. Raonar les possibles dificultats en la relació amb el pacient. 
2. Iniciar-se en el camp de la relació fisioterapeuta-pacient, incorporant coneixements de 

comunicació interpersonal i d'empatia. 
3. Significar el paper del fisioterapeuta i sanitaris en general, com a "persones comprensives" dels 

pacients i dels seus problemes. 
4. Desenvolupar la necessitat de comunicar i les capacitats d'atenció i concentració necessàries per 

entendre els missatges del pacient. 
5. Exercitar el silenci, com una eina útil per lluitar contra les interpretacions precipitades, els 

prejudicis i el desig de donar consol immediat. 
6. Prendre consciència per no imposar al pacient que hauria de pensar o no pensar i que hauria de 

sentir o no sentir. 
 
 

Continguts 

 

ÈTICA 
Tema 1 . Conceptes generals sobre ètica  
Tema 2 . Història de la Bioètica: Origen de l'ètica mèdica occidental 
Tema 3 . Principis ètics 
Tema 4 . Valors professionals 
Tema 5 . Els conflictes ètics en la pràctica professional  
Tema 6 . El secret professional 
Tema 7 . El dret a la informació 
Tema 8 . La mort digna. L'actitud dels fisioterapeutes davant la mort  
Tema 9 . Bioètica i cultura del cos  
Tema 10 . Ètica i Política. Gènere i multiculturalisme 
Tema 11 . Recursos i serveis de salut. Justícia social i equitat en salut. Accés als serveis de fisioteràpia: 
Procés històric i qüestions actuals  
Tema 12 . Identitat professional en fisioteràpia i compromís ètic  
Tema 13 . Dilemes ètics en la pràctica professional de fisioteràpia: àmbit assistencial  
Ètica en la pràctica clínica. Les bones pràctiques. Raonament ètic i presa de decisions. Relacions entre 
professionals sanitaris . Prevenció i promoció de la salut  
Tema 14 . Dilemes ètics en altres entorns assistencials: Ètica i esport  
Tema 15 . Dilemes ètics en la pràctica professional de fisioteràpia: àmbit docent. Ètica i educació per a la 
salut  
Tema 16 . Dilemes ètics en la pràctica professional de fisioteràpia: àmbit gestió. Ètica de les organitzacions. 
Compromís ètic i qualitat  
Tema 17 . Dilemes ètics en la pràctica professional de fisioteràpia: àmbit recerca. Els comitès de bioètica 
en la investigació  
Tema 18 . Associacionisme . Codi deontològic de la Fisioteràpia  
Tema 19 . Ètica de la recerca 
 
COMUNICACIÓ 
Tema 20 . El malalt i la seva malaltia considerat individualment 
Tema 21 . La família i l'entorn  
Tema 22 . Les habilitats de comunicació. Concepte de comunicació. Models de comunicació 
Tema 23 . La comunicació verbal i no verbal  
Tema 24 . Àmbits de la comunicació en Fisioteràpia i l'entrevista clínica de Fisioteràpia  
Tema 25 . Fases de l'entrevista clínica 
Tema 26 . L'informe clínic 
 
SEMINARIS 
Seminari 1. Entrevista Cínica 
Seminari 2. Cas sobre dilemes ètics 
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Seminari 3. Comitès de bioètica assistencial 
Seminari 4. L´ètica i la publicitat a la sanitat 
Seminari 5. Consentiment informat 
 
 

Activitats 

 

Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Classes magistrals 26 37.5 63.5 

Seminaris 12 20 32 

Pràctiques al laboratori 15 34.5 49.5 

Proves d’avaluació  5 0 5 

Total 58 92 150 

 

Tipus d’activitat 

Activitats introductòries 

Classes magistrals 

Resolució de problemes, exercicis a l’aula ordinària 

Classes pràctiques a l’aula d’informàtica 

Treballs 

Atenció personalitzada 

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 

AE1-Proves 
escrites 

A8 
A12 
A25 
A32 

- Examen tipus test (4 opcions, només una 
correcta, la correcta suma 1 punt, la 
incorrecta resta 0.33 del total de preguntes, 
la no contestada ni suma ni resta) 

 
50% 

AE2-Proves 

A8 
A12 
A25 
A32 

Realització d'un treball de recerca, en el qual 
es valorarà els conceptes, el disseny i 
metodologia, la discussió i la revisió 
bibliogràfica, amb possibilitat de ser 
presentat públicament en classe  o 
telemàticament 
 

 
 
 

20% 

AE3-Resolució 
de problemes, 

A8 
A12 

Avaluarà l’assistència, participació i treball 
realitzat en cada sessió 

 
 

Activitat 
d’avaluació 

Competència Descripció de l'activitat 
% 

 Comentado [1]:  
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exercicis a 
l’aula ordinària 

A25 
A32 

 
10% 

AE4-Fòrum de 
discussió 

A8 
Seminari vídeo fòrum. 

 
 

10% 

AE5-Trabajos 

A8 
A12 
A25 
A32 

S’avaluarà l’ estructura, contingut i 
realització de: 
 - Consentiment informat  
- Entrevista Cínica 
- Cas sobre dilemes ètics 
- Comitès de bioètica assistencial 
- L´ètica i la publicitat a la sanitat 
 
 

 
 
 

10% 

 

AE1 50% (classes magistrals), AE2 el 20% (seminaris) i AE3 + AE4 + AE5 30% (Pràctiques)  de la nota final. 

 

Qualificació 

AVALUACIÓ CONTÍNUA:  

 
- Cal aprovar cada una de les parts (AE1, AE2, AE3, AE4 i AE5)  amb una nota igual a 5 o superior per poder 
fer mitjana i d’aquesta manera aprovar l’assignatura en aquesta modalitat. 

  
AVALUACIÓ FINAL:  

- L’alumnat que no hagi superat cadascun dels apartats de l’avaluació continuada haurà de presentar-se 
a l’examen final (a través d’un examen tipus test, mateix tipus que a l’avaluació contínua) 
 
 

Criteris específics de la nota No Presentat: 

 
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació 
continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única. 
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Assignatures recomanades 

▪ Bases de la documentació i educació 

▪ Fonaments de la fisioteràpia 

▪ Valoració de la fisioteràpia 

 
 


