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Assignatura en el conjunt del pla d'estudis
Assignatura optativa que per al seu desenvolupament requereix de coneixements previs de les
assignatures de les matèries de fonaments i activitat física i qualitat de vida. Es presentaran
continguts que han de capacitar l'estudiant a saber avaluar la condició física de persones amb
patologia i partint d’aquesta base proposar programacions d’entrenament adaptades a cadascuna de
les patologies presentades. A més es pretén dotar d’eines a l'estudiant per a la cerca i proposta de
programes d’entrenament per a aquelles patologies no tractades en el decurs de l’assignatura.
Recomanacions
Atès que és molt important la relació entre els continguts teòrics i els pràctics, així com la vivència de
les situacions motrius de l'assignatura es recomana assistir a totes sessions.
També es recomana tenir llegits els continguts dels dossiers abans de l'inici de les diferents sessions
teòriques.
Competències específiques
5- Aplicar els coneixements adquirits amb l'activitat física i l'esport a la pràctica professional
f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport
6- Planificar i avaluar els processos i programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament,
l'entrenament, la salut, la gestió i la recreació
d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport
Competències generals
2.- Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom.
h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic.
3.- Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació.
a) Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació.
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4.- Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
b) Organitzar amb eficàcia el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació
de l'activitat física i de l'esport .
Objectius
Avaluar la condició física i prescriure exercicis físics orientats a la salut i a la millora de patologies
cròniques
Competències de l'objectiu:
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (específiques)
6.d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport (específiques)
Identificar els riscos que es deriven per a la salut, tant del sedentarisme com de la pràctica
d’activitats físiques inadequades
Competències de l'objectiu:
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (específiques)
Planificar, desenvolupar i avaluar la realització de programes d’activitats físico esportives per a la
prevenció de factors de risc per a la salut
Competències de l'objectiu:
6.d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport (específiques)
Tenir la capacitat de col·laborar i treballar en equip
Competències de l'objectiu:
3.a) Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació (generals)
Ser capaç de transmetre la informació de forma ordenada i coherent sota diferents formats (escrit,
oral, audiovisual, ...)
Competències de l'objectiu:
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
Promoure la interrelació entre els professionals implicats en l’àmbit de la salut
Competències de l'objectiu:
4.b) Organitzar amb eficàcia el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació
de l'activitat física i de l'esport (generals)
Continguts
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1: PROGRAMACIÓ D'EXERCICI FÍSIC INDIVIDUALITZAT (PEFI) EN
PERSONES AMB DISFUNCIONS ORGÀNIQUES
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2: PATOLOGIA AP. LOCOMOTOR I/O REUMÀTIQUES
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 3: PATOLOGIA SISTEMA ENDOCRÍ
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 4: PATOLOGIA AP. CARDIOVASCULAR
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 5: PATOLOGIA AP. RESPIRATORI
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 6: NEUROLÒGIQUES
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 7: SALUT MENTAL
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 8: CÀNCER
Activitats formatives
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Cerca i lectura de bibliografia especialitzada - 10.00%
Competències:
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
Classes magistrals (teòriques i pràctiques) - 40.00%
Classes magistrals teòriques i pràctiques en les quals s’introduiran els principals conceptes i unitats
de reflexió.
Competències:
6.d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport (específiques)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
Disseny de propostes pràctiques - 15.00%
Competències:
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (específiques)
4.b) Organitzar amb eficàcia el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació
de l'activitat física i de l'esport (generals)
Elaboració, exposició i defensa de treballs - 35.00%
Competències:
6.d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport (específiques)
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (específiques)
3.a) Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació (generals)
Activitats d'avaluació
Defensa de treballs o memòries - 30.00%
Elaboració i defensa pública d'un treball basat en la resolució d'un problema a través de l'elaboració
d'un PEFI amb la previsió de registrar dades, analitzar els resultats i fer una interpretació
contextualitzada.
Competències:
6.d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport (específiques)
3.a) Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació (generals)
Examen teòric - 45.00%
Examen sobre els continguts i documents de suport facilitats a l'assignatura. S'avaluarà la capacitat
per donar arguments sobre la valoració de l'experiència.
Competències:
5.f) Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport (específiques)
Participació i pràctica activa en les classes presencials - 25.00%
Competències:
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
Informació complementaria sobre les activitats d'avaluació:
L’avaluació aquí mostrada correspon a l’avaluació continuada. L’assistència al 80% de les sessions és
un requisit per poder superar l’avaluació continuada. La nota final és el resultat de la ponderació de
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les tres parts avaluades (examen, treball i participació activa), aprovar l’assignatura implica haver
superat cadascuna de les parts. Les proves que tenen un pes percentual superior o igual al 30% es
podran recuperar: l’examen teòric i de casos pràctics amb un examen de tots els continguts impartits
al llarg del semestre i la defensa del treball amb una nova presentació. Si la nota final fos inferior a un
cinc, o bé no s’ha superat algun bloc l’assignatura, aquesta quedarà suspesa. Si la nota final fos
superior a un cinc però no se supera algun bloc, la nota final de l’avaluació serà de 3,9.
L’avaluació alternativa consisteix en la realització de una prova escrita de tot el contingut de
l’assignatura mostrat en aquesta Guia Docent (85%) i l’assistència a dos esdeveniments de formació
continuada prèviament acceptats pel coordinador de l’assignatura (15%).
L’avaluació extraordinària consisteix en la realització d’una prova escrita de tot el contingut de
l’assignatura mostrat en aquesta Guia Docent (85%) i l’anàlisi crítica d’un document científic (15%).
D’acord amb el rerefons de formació integral de la persona en cas de detectar plagi, material
inapropiat durant les activitats d’avaluació o qualsevol altra conducta considerada inadequada en el
marc acadèmic universitari, l’assignatura quedarà suspesa amb un 0 sense possibilitat de recuperar
durant el mateix curs acadèmic.
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