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Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària. 
 
 
L’objectiu del grau en fisioteràpia és preparar professionals amb capacitat per a contribuir, de manera 
reflexiva, al manteniment de la  qualitat de vida de la comunitat, considerant les circumstàncies ètic- 
deontològiques, polítiques, socials, econòmiques, ambientals i biològiques. 
 
Dades de la matèria: 

 
Codi 102721 
Matèria Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària 
Curs 2012-2013. C3, S6 Idioma  
Crèdits Crèdits ECTS 6 Horesd'estudi 
Facultat Infermeria 
Departament Infermeria 

Titulació Grau en Fisioteràpia 
Tipologia Mòdul 2. Formació específica 

 
Assignatura en el conjunt del pla d’estudis: 

Aquesta és una matèria de formació específica de 6 ECTS amb l’objectiu de conèixer, d´una manera 
general, l´àmbit de la salut pública, així com la organització i gestió de sanitària i més concretament, la 
direcció del servei de fisioteràpia. 
 
En aquesta assignatura s’estudiaran tres blocs conceptuals: salut pública, gestió sanitària i codi ètic en 
Fisioteràpia. 

 
Requisits per cursar-la: 

Prerequisits: No s’estableixen requisits previs. 

Corequisits: No s’estableixen requisits previs. 

 
PROFESSORAT: 
 
PROFESSORA CARME CAMPOY GUERRERO 
Telèfon  
Correu ccampoy@gss.scs.es 
Ubicació del Despatx  Horari de Consulta A convenir 

 
PROFESSORA LAURA OTERO GARCIA 
Telèfon  
Correu lauraoterogarcia@hotmail.com 
Ubicació del Despatx  Horari de Consulta A convenir 

 
PROFESSOR Dr. LUIS MAMBRONA GIRON 
Telèfon  
Correu lmambrona@gss.scs.es 
Ubicació del Despatx  Horari de Consulta A convenir 
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Recomanació del professorat: 

- Es recomana la consulta de documents proposats a classe que il.lustren  els coneixements 
impartits i suposen una contextualització basada en els plans de gestió de salut vigents. 

 

 
Competències que es treballaran 
 
Competències Estratègiques 
- Vénen marcades pel Pla Director de Docència 

 

 
Competències Transversals 

− Promoure hàbits de vida saludables a través de l'educació per a la salut 
− Comprendre els factors relacionats amb la salut i els problemes relacionats amb la fisioteràpia en 

els àmbits de l'Atenció Primària, Especialitzada i de la Salut Laboral 
− Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes relacionats amb la gestió dels serveis de 

salut, fonamentalment aquells en què intervingui la fisioteràpia 
− Conèixer i aplicar els mecanismes de qualitat en la pràctica de fisioteràpia, ajustant-se als criteris, 

indicadors i estàndards de qualitat reconeguts i validats per l'adequat exercici professional 
 
 

 
Competències Específiques 
 

− Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els 
aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions 

− Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i 
desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti 
atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris 

− Comprendre els conceptes fonamentals de la salut i la funció que realitza el fisioterapeuta en el 
sistema sanitari 

− Conèixer i analitzar els processos de gestió d'un servei o unitat de Fisioteràpia 
− Conèixer les bases ètiques i jurídiques de la professió en un context social canviant 
− Conèixer els codis ètics i deontològics professionals. 

 
OBJECTIUS i CONTINGUTS 
 
Objectius d'aprenentatge de la matèria / assignatura 

 
− Conèixer els conceptes fonamentals del procés Salut-Malaltia així com els factors determinants 

en aquests processos: medi ambient, genètica, organització sanitària i estils de vida. 
− Abordar el funcionament de la Salut Pública a les diferents Comunitats Autònomes del nostre 

país. Disposar d´un cos de coneixements sobre Salut Pública i comprendre els mètodes de 
Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia. 

− Identificar els hàbits de vida saludables a través de la Educació per la Salut.  
− Comprendre els problemes epidemiològics de l´entorn, dins del procés d´atenció de fisioteràpia a 

l´àmbit comunitari i laboral. 
− Dissenyar un pla d´intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d´adequació, validesa i eficiència 
− Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció i recuperació de la salut. 
− Saber treballar a equips multidisciplinaris com a unitats bàsiques de les organitzacions 

assistencials. 



 

  Universitat de Lleida 
  Facultat d’Infermeria 
 

   Grau en Fisioteràpia 
 

3 

− Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar 
aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions. 

− Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basats en la evidència 
científica. 

− Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l´ús eficient dels recursos sanitaris i 
desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials a on es porti a 
terme atenció en fisioteràpia i la seva relació amb d´altres serveis sanitaris. 

 
 
 
Continguts de la matèria / assignatura 
 
BLOC 1. Salut Pública  
 
         − Concepte de salut pública. Procés salut-malaltia. Demografia 
         − Epidemiologia general 
         − Salut laboral i sinistralitat 
 
BLOC 2. Gestió Sanitària  
 
        − Característiques de la funció directiva dels serveis de Fisioteràpia i gestió del procés terapèutic 
        − Planificació, organització i gestió sanitària 
 
 
BLOC 3. Gestió de Servei de Fisioteràpia  
 
        − Els aspectes relacionats amb la gestió sanitària: gestió assistencial, gestió de recursos humans 
           i materials i gestió integral (qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambiental) 
        − Codi ètic i deontològic en Fisioteràpia 
 
 
 
 
METODOLOGIA  
 
 

L’assignatura es desenvoluparà principalment amb classes presencials pràctiques per tal de treballar 
continguts i habilitats referents a aquestes àrees tècniques pròpies de la fisioteràpia. Es farà un anàlisi 
comparatiu entre els plans de salut vigents a diferents comunitats i es sotmetrà a debat la organització 
assistencial als diferents àmbits . 
 
Per tal de garantir la comprensió i aplicabilitat pràctica per part de l´alumne, es proposarà un treball reflexiu 
de caràcter crític respecte als continguts impartits. 
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Dates 

(Dia/Mes/An

y)  

Activitat (1)  Descripció:  HTP (2) 

(Hores|Minu

ts)  

HTNP (3) 

(Hores|Mi

nuts)  

Setmana 1 T 
 

Lliçó magistral i 
classes 
participatives  
 

Presentació de l’assignatura i del 
professorat 
Presentació dels casos clínics a 
desenvolupar al llarg de 
l’assignatura 

3 Hores 0Hores 

Setmana 1 G   3 Hores  

Setmana 1 G   3 Hores  

Setmana 2 T 
 

  3 Hores  

Setmana 2 G   3 Hores  

Setmana 2 G   3 Hores  

Setmana 3 T 
 

  3 Hores  

Setmana 3 G   3 Hores  

Setmana 3 G   3 Hores  

Setmana 4 T 
 

  3 Hores  



 

  Universitat de Lleida 
  Facultat d’Infermeria 
 

   Grau en Fisioteràpia 
 

5 

Setmana 4 G   3 Hores  

Setmana 4 G   3 Hores  

Setmana 5 T 
 

  3 Hores  

Setmana 5 G 
 

  3 Hores  

 
Setmana 5 G 
 

  3 Hores  

Setmana 6 T 
 

  3 Hores  

Setmana 6 G 
 

  3 Hores  

Setmana 6 G 
 

  3 Hores  

 
(2)HTP = Hores de Treball Presencial 
(3)HTNP = Hores de Treball No Presencial 
 

Actividades formativas  
� Classe magistral (50%) 
� Pràctiques d’aula (30%) 
� Seminaris (20%)  
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AVALUACIÓ 
 

Objectius  Activitats 
d'Avaluació 

Criteris  % Dates  O/V(1) I/G (2) Observacions  

 Examen 
Teòric 

Examen tipus test amb 
50 preguntes,  de 5 
opcions possibles de 
les quals només una 
correcta. Cada 3 
preguntes incorrectes, 
resta una correcta 

70  O I Per fer promig 
amb la resta de 
parts de 
l’assignatura cal 
superar cada 
part 
individualment 

 Presentació 
d’un treball 

Presentació d’un treball 
grupal sobre els 
continguts 
desenvolupats a classe 

30  O G Per fer promig 
amb la resta de 
parts de 
l’assignatura cal 
superar cada 
part 
individualment 

 
 
Per aprovar aquesta assignatura s’ha d’obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada 
de les notes obtingudes en els diferents blocs avaluatius és imprescindible que totes elles estiguin 
aprovades.  
És obligatòria en un 80% per poder aprovar l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada. 
 
 

(1)Obligatòria / Voluntària 
(2)Individual / Grupal 
 

Sistemas de evaluación  
� Examen teòric (70%) 
� Treball en grup (30%) 

 

Bibliografia i recursos 
  
. Pla Director de les Malalties Reumàtiques de l´Aparell Locomotor; Departament de Salut, 
Generalitat de Catalunya; 2010 
 
. Pauta de Actuación Conjunta de los Equipos Básicos de Atención Primaria y los Dispositivos de 
Apoyo a la Rehabilitación. Patología del Aparato Locomotor;  Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud; 2002. 
 
. Ética en la Investigación Clínica: Revisión Bibliogràfica de Fisioterapia y Enfermería. Estudio 
Comparativo de los Códigos Deontológicos de Fisioterapia; Cuadernos de Bioética; 1989. 
 
. Libro Blanco. Título de Grado en Fisioterapia; Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación;  2004. 
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. Medicina Física y Rehabilitación. Competencias; APUMEFYR; 2007. 
 
. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015; Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2011. 
 
. Plan de Rehabilitación de Castilla-La Mancha; 2004. 
 
. Piédrola Gil et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. Elsevier España, 2011 


