
El Col·legi està present en:

XERRADA D’ADAPTACIÓ A GRAU - 13-05-2014

 La implantació dels estudis adaptats a l’Es-
pai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’anome-
nat procés Bolonya, va suposar l’engegada del Grau 
en Fisioteràpia, ensenyament orientat a formar 
professionals fisioterapeutes amb les atribucions 
professionals previstes a la Llei d’Ordenació de Pro-
fessions Sanitàries (LOPS 44/2003).

 Malgrat les competències i atribucions pro-
fessionals del títol de Diplomatura i Grau són les 
mateixes, es va detectar una demanda entre els Di-
plomats i Diplomades en Fisioteràpia de la nostra 
comunitat, que desitjaven accedir a un curs d’adap-
tació al títol de Graduat/da en Fisioteràpia per dife-
rents motius.

 Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta 
demanda, la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB) va gestionar 
la possibilitat d’oferir un curs d’adaptació a Grau 
en Fisioteràpia. Es pretenia amb aquesta oferta fa-
cilitar als Diplomats i Diplomades en Fisioteràpia 
l’obtenció d’una titulació universitària adaptada a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior, i el desenvo-
lupament acadèmic i científic a través de l’accés als 
ensenyaments oficials de màster i doctorat. El for-
mat del curs previst era semipresencial, sense ha-
ver de trastocar massa la seva vida laboral i familiar.

 El curs d’adaptació proposat constava d’un 
màxim de 48 crèdits, que recollien aquelles ma-
tèries i competències no treballades durant la Di-
plomatura: maneig del coneixement científic, una 
major presència de pràctica clínica, així com l’apro-
fundiment en alguna especialitat clínica. També 
s’oferia l’assignatura per adquirir la competència en 
anglès necessària per obtenir la titulació de Grau 
segons la UIB (nivell B2 o equivalent).

 Es va realitzar una sessió informativa a la 

seu del Col·legi per resoldre dubtes i qüestions so-
bre l’adequació de l’oferta per als Diplomats segons 
les seves necessitats acadèmiques i professionals, 
així com informar sobre aspectes acadèmics del 
curs: estructura, metodologia, horaris, càrrega pre-
sencial, etc.

 Finalitzat el termini de pre inscripció esta-
blert per al curs d’adaptació a Grau, el nombre final 
d’inscrits no va aconseguir el mínim establert per la 
UIB per engegar el curs, per la qual cosa finalment 
aquest no es durà a terme.
Un dels punts essencials que es va tractar en la ses-
sió informativa, i que és vigent a dia d’avui, és la 
necessitat d’obtenir el títol de Grau per a cadascun 
dels interessats. Aquesta és una valoració que s’ha 
de fer individualment, però tenint en compte una 
sèrie de qüestions:

     Les competències professionals del Diplo-
mat/aa en Fisioteràpia i el Grau/da en Fisioteràpia 
són les mateixes, regulades per la LOPS 44/2003.

     Fisioteràpia no és una de les professions 
de reconeixement automàtic en la Unió Europea. 
Encara que el procés Bolonya tenia com a objectiu 
l’equiparació de títols d’Educació Superior, la reali-

 “El camí més llarg comença amb un pas. ” (Proverbi Hindú)
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tat actual passa per una gran varietat de formats de 
Grau en Fisioteràpia als diferents països membres, 
i diferents condicions i requisits d’accés a professio-
nals titulats estrangers que pretenguin exercir en 
ells. És per això que tenir un Grau en Fisioteràpia no 
suposa necessàriament un avantatge enfront d’una 
Diplomatura a l’hora de la circulació de professio-
nals. Això dependrà del país al que es pretengui ac-
cedir.

    Pel que fa al desenvolupament acadèmic, 
a dia d’avui un Diplomat/da en Fisioteràpia té unes 
condicions diferents d’accés al Doctorat respecte 
a un Graduat/da. L’estructura general actual d’es-
tudis superiors estableix un Grau de 4 anys (240 
ECTS), un Màster d’1 any (60 ECTS) i posteriorment 
el Doctorat. Per als Diplomats/des la situació és di-
ferent, ja que se’ls suposen 180 ECTS cursats en la 
Diplomatura, i per tant se’ls exigeixen 120 ECTS de 
Màster per accedir al Doctorat. Aquesta situació 
està previst que canviï amb la publicació d’un Reial 
decret (que ja es troba al final del procés d’elabo-
ració i previsiblement es farà efectiu abans de final 
d’any) que equipararà als titulats de cicles curts , 
Enginyeries Tècniques i Diplomatures, al nivell de 
Grau.

Per a aquells/es fisioterapeutes Diplomats/des que 
segueixin interessats a obtenir el títol de Grau en 
Fisioteràpia, les opcions passen per:

    Cercar un curs d’adaptació a Grau ofert 
per alguna de les Escoles o Facultats de Fisioteràpia 
de les universitats del nostre país que s’adapti a les 
necessitats de cadascun.

     Accedir a Grau per les vies ordinàries (PAU, 
titulats, etc.), cursant tan sol aquelles matèries que 
quedin sense convalidar. 
Encara quan el curs d’adaptació a Grau finalment 
no s’oferirà, des de la Facultat d’Infermeria i Fisio-
teràpia de la UIB estem oberts a oferir orientació 
sobre aquest tema, i així ho venim fent, resolent 
dubtes sobre pertinència o no de la realització de 
cursos d’adaptació a Grau, possibles opcions, etc. 

Iosune Salinas Bueno
iosune.salinas@uib.es 
Tf. 971259512
Despatx nº44 Edifici Beatriu de Pinós
Campus UIB
Ctra. Valldemossa km 7,5
07122 Palma

Acte d’Homenatge als Col·legiats amb 30 anys de col·legiació en el Col·legi Oficial de Psicologia de les    
Illes Balears.

 Varem rebre una invitació del “Col·legi Oficial de Psi-
cologia de les Illes Balears” (COPIB) informant-nos que era 
la primera vegada des de la seva creació que duien a terme 
un merescut reconeixement públic a tots/es aquells/es pro-
fessionals de la Psicologia que porten 30 anys de col·legiació 
ininterrompuda en el Col·legi i volien agrair el seu suport i la 
seva fidelitat.

 És per això que el passat 10 de juny, el Sr. Tomàs 
Alias degà del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes 
Balears va assistir a la Inauguració de l’acte celebrat al Cen-
tre Cultural “Sa Nostra”
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Patrona 2014. Dia de la professió mèdica. Col·legi Oficial de Metges Illes Balears.

 El divendres 27 de juny de 2014 el Col·legi 
de Metges dels Illes Balears va celebrar un esde-
veniment al Poble Espanyol la festa de la seva pa-
trona, La nostra Senyora del Sants Socors, on es va 
fer un reconeixement als col·legiats d’or, i als seus 
col·legiats de plata, reconeixent així els 50 anys de 
col·legiats en un cas i 25 anys a l’altre. També es 
va donar la benvinguda als recentment graduats i 
col·legiats.

 Dins d’aquest esdeveniment va tenir lloc la 
conferència Morir en Pau pel doctor Marcos Gó-
mez Sancho, president de la Comissió Central de 
Deontologia de l’OMC (Organització Mèdica Col·le-
gial).

Nous Col·legiats
Volem donar la benvinguda als nous col·legiats

nº 1142         Mónica Mora González

nº 1143         Carlos Francisco Méndez Ocaña

nº 1144         Eva Gotor Navarra

nº 1145         Victoria Ábalos García

nº 1146         Juan Pedro Quesada Fuster

nº 1147         Gabriel Ángel Recio Ferrer

nº 1148         Susana Merino Muñoz

nº 1149         Javier Romera Gutierrez 

 Vos recordam que podeu consultar la llista de Col·legiats actualitzada y completa a:  
www.colfisiobalear.org

nº 1150         Miguel Ventura Vicens Fernández

nº 1151         Eric Duran Romeu

nº 1152         Elena Fernández Marmol

nº 1153         Eduard Espín Ordás

nº 1154         Adrià Sánchez Melgares

nº 1155         Francisca Crespí Bennasar

nº 1156         Maria del Pilar Cayetano Méndez

Nou Horari del Col·legi

L’horari d’estiu 
(juliol, agost i setembre) 

es de 8.00h a 15.00h
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Biblioteca
S’han afegit aquests llibres a la biblioteca.

Recorda que disposes del servici de biblioteca!

L'Assessoria Jurídica t'informa!

LA HISTÒRIA CLÍNICA 

 La història clínica es regu-
la en la Llei 41/2002 de 14 de no-
vembre, d’Autonomia del Pacient 
i Drets i Obligacions en Matèria 
d’Informació i Documentació Clí-
nica (d’ara endavant LAP), en el 
seu art. 14 indica: “comprèn el 
conjunt de documents relatius als 
processos assistencials de cada 
pacient, amb la identificació dels 
metges i dels altres professio-
nals que han intervingut en ells”.

 La història clínica s’ha 
de dur cada institució assisten-
cial com a mínim (Art.15.4 de la 
LAP) i estarà formada pels dife-
rents documents que compren-
drien el concepte més ampli de 
documentació clínica, així com 
qualsevol suport que contingui 
dades i informació sobre la sa-
lut i l’assistència prestada als 
pacients, és obvi la insistència 
quant al manteniment i arxiu de 
la mateixa per a garantir la seva 

seguretat, conservació sent-li 
aplicable l’Art. 17.6 LAP sobre 
la conservació de fitxers que 
continguin dades de caràcter 
personal constituïda fonamen-
talment per la Llei de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal.

 L’art. 8 de la LO 15/1999 
de Protecció de Dades de Caràc-
ter Personal, estableix que: “les 
institucions i els centres sanita-
ris públics i privats i els profes-
sionals corresponents, podran 
procedir al tractament de dades 
de caràcter personal relatius a 
les persones que a ells acudeixin 
o hagin de ser tractats, d’acord 
a lo disposat a la legislació es-
tatal o autonòmica sobre sani-
tat”. L’Agència de Protecció de 
Dades en el seu informe jurídic 
106/2008 ha expressat el criteri 
que quan un professional exer-
ceix en un centre, amb indepen-
dència del tipus de relació que 

li uneixi al mateix, el responsa-
ble de la custòdia de les dades 
i històries clíniques és el centre.

 Quan el professional 
sanitari exerceix l’activitat de 
forma individual, li correspon 
la custòdia de les històries clí-
niques dels seus pacients, ha-
vent de sol·licitar la inscrip-
ció del fitxer que contingui les 
dades clíniques i personals a 
l’Agència de Protecció de Dades.

 Indicar que la sostracció 
de dades o històries clíniques 
d’un centre en cessar la relació 
laboral o sostraient dades pot 
comportar conseqüències pe-
nals, administratives i accions 
civils per part del o els afectats.
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DENUNCIA CARPES DE MASSATGES

 Vos informam que hem presentat el següent escrit en relació a la concessió de carpes de massatges 
en diferents platges, als ajuntaments de Santa Margalida, Calvià i Muro.

 Tomàs Alías Aguiló, en nom i representació com a  Degà del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les 
Illes Balears amb domicili al carrer Camp Redó nº 3 baixos, de Palma de Mallorca, per el present manifesta:

 Que aquest Col·legi ha tingut coneixement de la CONCESIÓ DE CARPES DE MASSATGE a les platges del 
seu terme municipal, per tot això indicar que: 

 El massatge o masoteràpia forma part del conjunt de totes les tècniques que realitzem els fisiotera-
peutes i consisteix en fer mitjançant les mans un amassament d’una part del cos amb finalitats terapèuti-
ques. Tota tècnica que tingui com a finalitat tractar una lesió ha de ser executada per fisioterapeutes, segons 
la legislació actual a Espanya. En canvi, el massatge estètic és aquell que s’aplica a una persona que no té cap 
patologia. L’opció estètica es duu a terme per embellir, relaxar-se o tractar una cel·lulitis, sempre que no hi 
hagi una malaltia o afecció subjacent, en aquest cas seria competència del fisioterapeuta. El massatge estè-
tic pot realitzar-ho una esteticista, així com el drenatge limfàtic per la cel·lulitis, però sempre que no estigui 
associat a càncer (com seria el drenatge limfàtic per tractar un linfedema).

 Així doncs, la frontera entre el massatge terapèutic i l’estètic està clara: tenir o no tenir una lesió. No 
obstant això, bona part de la població desconeix que pateix un problema i pot sotmetre’s, per ignorància, a 
un massatge estètic que pot agreujar-ho, quan en realitat necessitaria un tractament practicat per un fisio-
terapeuta, informen els experts entrevistats. Sabem que vuit de cada deu persones té algun problema en 
l’esquena, en els seus músculs o articulacions. Un fisioterapeuta titulat i col·legiat pot detectar i diagnosticar 
aquests problemes, que una persona sense els coneixements o formació necessària en anatomia, biomecà-
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 Vos podeu descarregar el document a la nostra pàgina web: www.colfisiobalear.org en l’apartat de 
Notícies Generals.

nica, etc. mai revisarà.

 Riscos del massatge a la platja

             Fer-se llavors un massatge a la platja, per relaxar-se o suposadament estètic, pot implicar conseqüèn-
cies. Els experts adverteixen que fins i tot la parella, un familiar o amic pot danyar l’esquena del seu ser esti-
mat, si la persona que fa el massatge exerceix molta pressió en determinats punts sense coneixement. Aquí 
cinc raons per les quals s’han d’evitar els massatges a les platges:

 1.- La superfície no és la idònia: tirar-se sobre una tovallola, sobre la superfície ondada i irregular de la 
arena no és l’adequat. El massatge més típic, el d’esquena, sempre ha de realitzar-se tombat sobre una llitera 
o assegut a una cadira ergonòmica (en el cas de les dones embarassades). El pacient es col·loca cap per avall, 
amb la cara reclinada sobre un orifici, i proveït d’elements correctius, com un coixí a l’abdomen o un rul·lo 
per elevar les cames i col·locar-ho en una postura amb la qual se senti còmode, informa Rojas.

 2.- L’absència de mesures higièniques: el rentat de mans és fonamental per evitar la transmissió d’in-
feccions. Així, si s’ha estat en contacte amb uns peus amb fongs o un altre problema cutani, i tot seguit es 
dóna un massatge a una altra persona sense haver-se rentat les mans, es poden contagiar infeccions fúngi-
ques o dermatitis. En una consulta, els fisioterapeutes no solament són escrupolosos amb el rentat de mans 
i altres mesures higièniques, sinó que utilitzen productes desinfectants.

 3.- El massatge pot estar contraindicat: no es pot realitzar si hi ha un procés infecciós o tumoral, fe-
bre, hèrnies discals o lesions agudes o si es prenen medicacions com els anticoagulants, ja que, en practicar 
maniobres agressives, es poden provocar hematomes.

            4.- Un sol massatge mal fet pot ser perjudicial: pot danyar i produir problemes musculars o articulars 
(inexistents fins a aquest moment) o agreujar els que ja es tenien, com a contractures, torticolis o lesions 
tensionals i ocasionar més dolor. A més, una única sessió mal resol una lesió; se’n requereixen un parell.
Considerem que fomentar i permetre tals practiques amb una “mesura legal” per part d’aquest Ajuntament 
és fomentar l’intrusisme donant sortida a titulats no oficials ni acadèmics, posant en greu risc la salut dels 
usuaris de les platges de la seva demarcació.

 Preguem admeti el present escrit i previs els tràmits pertinents procedeixi a prendre les mesures 
oportunes per evitar i fomentar tals practiques.

A Palma de Mallorca a vint de juny de dos mil catorze

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ
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AENOR t'informa!

 • Espanya millora en 
2012 un lloc i se situa el tercer 
país del món i segon d’Europa 
per nombre de certificats de 
Qualitat ISO 9001, amb gairebé 
60.000. A més, és la cambra del 
món i segon d’Europa en Ges-
tió Ambiental ISO 14001, amb 
20.000 certificats. 

 • Les empreses espanyo-
les també destaquen en els nous 
camps de certificació: són les se-
gones del món en Gestió Ener-
gètica. Aquest certificat ajuda a 
reduir el consum d’energia, els 
costos associats i les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle. 
 
 25 d’octubre de 2013. 
Les empreses espanyoles es van 
situar, al tancament de 2012, les 
terceres del món per nombre de 
certificats del sistema de ges-
tió de la Qualitat ISO 9001, amb 
gairebé 60.000 reconeixements, 
després de millorar una posició 
respecte a l’exercici anterior; a 
més, són les segones d’Europa. 
Així, ho ha desvetllat l’Organitza-
ció Internacional de Normalitza-
ció (ISO) en el seu últim informe 
anual, que recull la classificació 
internacional en certificacions. 
Aquest estudi, l’ISO Survey, és 
el principal referent mundial en 
certificació i va analitzar en 2012 
uns 200 països. 

 Segons aquest informe, 
les empreses espanyoles també 
destaquen en altres camps de 
certificació: així, en Gestió Am-
biental, ocupen el quart lloc del 
món i segon d’Europa, amb prop 
de 20.000 certificats. A més, en 

Gestió Energètica, Espanya és el 
segon país del món i d’Europa, 
amb 120 certificats. En els camps 
de Seguretat de la Informació i 
Seguretat Alimentària, les em-
preses espanyoles figuren en el 
‘top ten’ mundial, amb 805 i 468 
certificats, respectivament. 

 El certificat de gestió de 
la Qualitat està basat en la Nor-
ma ISO 9001, l’eina de gestió de 
la qualitat més estesa al món, 
amb més d’un milió d’organitza-
cions que l’han certificat en 184 
països. Actualment, la Norma es 
troba en procés de revisió per fa-
cilitar la seva implantació en les 
organitzacions, estant prevista la 
publicació de la nova versió en la 
segona meitat de 2015.

 El certificat ISO 9001 
acredita que les organitzacions 
compleixen amb els requisits 
que estableix la Norma i que han 
implantat un sistema de gestió 
de Qualitat que aposta per la 
millora contínua, contribuint a 
millorar la competitivitat empre-
sarial. Els seus avantatges són 
tres: millora els processos i eli-
mina els costos —inclosos els di-
rectament monetaris— de la ‘no 
qualitat’; aconsegueix una major 
implicació dels professionals en 
aconseguir el treball ben fet i de 
forma sostenible i, a més, com-
porta una major convicció en la 
transmissió del compromís amb 
la qualitat a tots els públics d’una 
organització.

 A més, en la certificació 
de Gestió Ambiental ISO 14001, 
Espanya va repetir en 2012 com 

el quart país del món i segon 
d’Europa, amb prop de 20.000 
certificats. Les empreses espan-
yoles vénen ocupant en els da-
rrers anys les primeres posicions 
mundials en aquestes certifica-
cions. 

 Aquest certificat acredita 
que l’organització compleix amb 
els requisits que estableix la Nor-
ma ISO 14001 i que ha implantat 
un sistema de gestió ambiental 
que ajuda a prevenir els impac-
tes ambientals, utilitzant els mi-
tjans necessaris per evitar-los, 
reduir-los o controlar-los, però 
sempre en equilibri amb la racio-
nalitat socioeconòmica, apostant 
per la millora contínua. Segons 
l’informe mundial d’ISO, al tan-
cament de 2012 es comptabilit-
zen 285.844 certificats de Gestió 
Ambiental en 167 països.

En el ‘top ten’ dels nous camps

 A més, Espanya figura en 
el “*top ten” mundial dels nous 
camps de certificació. Així, en 
Gestió Energètica conforme a la 
Norma ISO 50001, el nostre país 
és el segon del món. Aquest cer-
tificat ajuda a gestionar i reduir 
el consum d’energia en les em-
preses, amb la influència positi-
va que suposa quant a reducció 
de costos financers associats i 
d’emissions de Gasos d’Efecte Hi-
vernacle. El creixement mundial 
en aquest camp en 2012 va ser 
del 332%, en el segon any en el 
qual s’analitza la seva implanta-
ció mundial.

Segons el darrer informe mundial de ISO, que consolida a Espanya als primers llocs
Les empreses espanyoles, terceres del mon en certificats de Qualitat ISO 9001
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 En Seguretat de la Infor-
mació 27001, Espanya apareix en 
l’ISO Survey 2012 com el setè lloc 
mundial i tercer d’Europa, amb 
805 certificats. Al món, el creixe-
ment va ser del 13%. El certificat 
ajuda a protegir i reforçar els sis-
temes d’informació de les orga-
nitzacions. Entre els seus avan-
tatges, es troben la implantació 
de controls adequats per asse-
gurar la confidencialitat, inte-
gritat i disponibilitat del sistema 
d’informació; la capacitat de l’or-
ganització per conèixer els seus 
riscos, identificar les amenaces i 
reduir-les, i el compliment de les 
diferents Normatives.

 A més, en Seguretat Ali-
mentària ISO 22000: Espanya és 
el dècim del món, amb un total 
de 468 certificats al tancament 
de l’any. La Norma ISO 22000 
estableix els requisits per asse-
gurar la innocuïtat dels aliments 
en tot tipus d’organitzacions de 
la cadena de subministrament, 
amb independència de la seva 
grandària o complexitat.

 Segons ISO Survey, les 
certificacions van créixer el 4% al 
món en 2012, fins a 1.504.213 de 
reconeixements.

SOBRE AENOR
 AENOR, a través del des-
envolupament de Normes tècni-
ques i certificacions, contribueix 
a millorar la qualitat i competi-
tivitat de les empreses, els seus 
productes i serveis; d’aquesta 
forma ajuda a les organitzacions 
a generar un dels valors més 
benvolguts en l’economia actual: 
la confiança.

 Com a entitat legalment 
responsable de la Normalització 
a Espanya, posa a la disposició 
del teixit econòmic un catàleg 
que supera les 30.000 Normes 
amb solucions eficaces. AENOR 
és també l’entitat capdavantera 
en certificació, ja que els seus 
reconeixements són els més va-
lorats. Els gairebé 45.000 certi-
ficats vigents recolzen a les or-
ganitzacions en camps com la 

Gestió de la Qualitat, Gestió Am-
biental, R+D+i, Seguretat i Salut 
en el Treball o Eficiència Energè-
tica. Així mateix, l’Entitat ha rea-
litzat 500 verificacions i valida-
cions ambientals i més de 5.000 
inspeccions en 2012.

 AENOR va ser creada en 
1986 com a entitat privada i sen-
se finalitats lucratives. Té 20 seus 
a Espanya i presència permanent 
en 12 països. 

Per a més informació:
Gustavo GRANERO
Responsable de Premsa AENOR

Tels.:  914 325 969
 699 995 872

E-mail: ggranero@aenor.es
http://www.aenor.es/ 

La Comissió de Docencia e Investigació t'informa!

‘Creació, accions i objectius’

 Qüestionar, observar, ex-
perimentar... això és investigar. 
El pilar fonamental de qualsevol 
ciència -i -pot ser i ha de ser apli-
cada en la pràctica clínica.

 Perquè la investigació si-
gui considerada científica, s’ha 
de fer d’acord amb el mètode 
científic. Aquest mètode crea 
condicions sota les quals és molt 
més probable que les conclusions 
obtingudes estiguin basades en 

evidència i no en conjectures, su-
perstició o coneixements falsos.
 
 Però investigar no signifi-
ca només publicar treballs, sinó

 tenir unes aptituds per compro-
var, en tot moment, si els tracta-

ments que estem aplicant estan 
recolzats per la comunitat cien-
tífica (pràctica clínica basada en 
l’evidència).

 Tot això sense ser exclu-
siu de metges especialistes o de 
científics de laboratori. Qualse-
vol professional que sàpiga com 
fer-ho adequadament pot inves-
tigar dins del seu camp d’actua-
ció.
 Per això, el maig del 2013 
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es va crear un nou organisme 
dins del Col·legi Oficial de Fisio-
terapeutes de les Illes Balears, 
la Comissió de Docència i Inves-
tigació, amb l’objectiu de donar 
les bases adequades perquè els 
fisioterapeutes ens puguem en-
dinsar, amb peu ferm, en aquest 
àmbit tan en auge.

 Les primeres accions de 
la Comissió es van enfocar a la 
detecció de necessitats de ma-
nera que, per mitjà de mailing, 
es va passar un qüestionari a tots 
els col·legiats per a què pogues-
sin manifestar la seva opinió res-
pecte a l’oferta formativa.
 A partir d’aquí, es pretén 
promoure l’àmbit de la inves-
tigació, oferint accions forma-
tives bàsiques, beques o fins i 
tot cursos més avançats. A més, 
conèixer els interessos dels fi-
sioterapeutes de la Comunitat 
Autònoma ens ajudarà a establir 
una oferta molt més adaptada a 
la demanda.

 D’altra banda, la Comissió 
de Docència i Investigació es con-
verteix en el filtre que determina 
si els cursos que arriben al Col·le-
gi són aptes per a la promoció 
entre els col·legiats, basant-se 
en variables com: oficialitat del 
curs, docent adequat, interès pel 
professional, etc.
 Per a consultes, relacio-
nades amb la docència o la inves-
tigació, podeu dirigir-vos direc-
tament a la Comissió, el correu 
electrònic de contacte és: doc.
inv.colfisiobalear@gmail.com o 
a través del correu electrònic o 
telèfon del Col·legi.

Cursos i Tallers realitzats:
Interns

 Benvolguts companys, el cap de setmana 
del 23-25 de maig de 2014, es va realitzar en al Saló 
d’Actes de l’Hospital Son Llàtzer a Palma de Mallor-
ca, el curs:”Educació Terapèutica en Neurociència 
(ETN)”, organitzat pel grup de Fisioterapiamanual.
es. El curs va ser impartit pel fisioterapeuta i investi-
gador Emilio “Louie” Puentedura, el qual i al costat 
del seu grup de treball de la Universitat de Neva-
da, Las Vegas, han desenvolupat un mètode senzill 
i amb base científica d’aprenentatge i ensenyament 
de la neurociència del dolor.

 Des d’un principi van quedar clares les se-
ves influències australianes tant en el contingut de 
les seves ponències com en la seva manera d’expli-
car-les. Els exemples i les metàfores són una part 
essencial en les seves explicacions, la qual cosa fa-
cilita en gran manera la comprensió d’un tema tan 
complex com pot ser el maneig del dolor.

 L’Educació Terapèutica en Neurociència pot 
i ha de ser una eina més per al tractament del dolor, 
i encara que la majoria dels estudis s’han basat en 
el maneig dels pacients amb dolor crònic, actual-
ment ja comptem amb evidència sobre la seva uti-
litat en fases agudes, podent fins i tot prevenir la 

cronicitat del mateix.

 Hi ha molta bibliografia sobre la necessitat 
dels pacients amb dolor crònic a comprendre els 
mecanismes neuro-fisiològics del dolor per millo-
rar la seva sensació nocioceptiva i la seva capacitat 
funcional. Però hem de ser molt curosos a l’hora 
d’abordar aquest tema, ja que no tots els pacients 
són aptes per rebre aquesta educació:
 - En primer lloc necessitem comptar amb un 
pacient involucrat, que vulgui entendre de forma 
activa perquè segueix sentint dolor i que pot fer ell 
sobre aquest tema.
 - Mai hem de subestimar la capacitat de 
comprensió del pacient, i per això aquest curs ens 
ha ensenyat diferents estratègies per explicar d’una 
forma clara i senzilla tot el procés del dolor i la dis-
funció que el pacient pugui necessitar.

23 - 24 - 25 de maig 2014 - Curs d’Educació Terapèutica en Neurociència.
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 Un altre aspecte important a recalcar és la 
necessitat que el pacient comprengui que quan es 
diu que el dolor està en el seu cap, no ens referim a 
un dolor d’origen psicològic o imaginari, sinó que és 
REAL i amb uns components BIOLÒGICS.

 Alguns punts interessants que es van tractar 
en el curs van ser:
 - El dolor és una resposta multisitèmica que 
s’activa pel cervell basada en una amenaça perce-
buda, i per això no només es produeix quan hi ha 
un dany tissular; pot existir dolor sense lesió i lesió 
sense dolor, dependrà del que decideixi el cervell.
 - En el dolor crònic el sistema nerviós cen-
tral es torna més sensible als missatges de perill 
que vénen del teixit i aquest fenomen es diu “Sen-
sibilització Central”.

 - No existeixen àrees específiques de dolor, 
però sí una neuro-signatura del dolor única per a 
cadascun d’ells.

 El desenvolupament del curs va ser fantàs-
tic, amb un ambient gairebé familiar donada l’ac-
cessibilitat del Professor Puentedura. L’organitza-
ció a càrrec de Gustavo Plaza, Alejandro Ferragut i 
Daniel Pecos, juntament amb la magnífica labor de 
traducció de Virginia Jiménez va fer del curs de ETN 
una experiència totalment enriquidora per a la gent 
interessada en el tractament del dolor.

Autors: 

Nuria Gascuñana Granados Col: 619.  Javier Gil Galmés  Col: 426.

29 - 30 - 31 de maig i 01 de juny - Curs Inducció Miofascial  (1er seminari)
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SOBRE EL PROFESSOR
 “Explica molt bé i aclareix tot molt bé gràcies a la qualitat d’imatges i animacions que ens ofereix 
en el Power Point. És molt atent i s’apropa a nosaltres un a un. Es nota que té molts coneixements i sap 
explicar-ho molt bé.”

 “Molt ben informat, tant pràctica com 
teòricament: Material visual i evidència científi-
ca de gran qualitat per recolzar el temari impar-
tit.”

SOBRE EL CURS

“Molt interessant, totalment diferent a la fisio-
teràpia apresa fins ara.”

 “M’ha semblat molt interessant, encara queda molt per aprendre però el que hem après és una 
altra tècnica de treball molt favorable.”

“Cobreix totes les meves expectatives. El su-
port visual ha estat de gran ajuda i de molta 

qualitat.”

 “Bon comunicador i clar. Fàcilment in-
trodueix els coneixements i els transmet. Fa 
la classe molt dinàmica i interessant. No costa 
mantenir l’atenció durant tantes hores segui-
des.”

Aquests són alguns dels testimonis dels participants al primer seminari.



MAGNÍFIC DEBUT DEL CURS DE GESTIÓ PER A FISIO-
TERAPEUTES CONVOCAT PEL COL·LEGI A PALMA DE 
MALLORCA.

 Va ser enorme la satisfacció de poder in-
augurar a Balears i amb tan excel·lent repercussió 
entre els professionals que van assistir, el dictat del 
curs de professionalització de la gestió que, ja en la 
seva 5ª edició per 20 ciutats d’Espanya, està dedicat 
a “Com gestionar amb èxit centres i projectes de fi-
sioteràpia, créixer en temps de crisi i consolidar-se 
en temps d’estabilitat”.

 Durant 15 hores d’aquest cap de setmana 
varem recórrer els 5 mòduls d’un programa integral 
exclusiu de management estratègic, absolutament 
accessible, àgil i entretingut, enfocat a enriquir lide-
ratges intuïtius, des de l’experiència concreta i in-

corporant les aptituds, eines i criteris de gestió més 
eficaços per optimitzar els avantatges competitius 
i maximitzar la rendibilitat de clíniques, consultes i 
projectes d’atenció fisioterapèutica.

 Estupenda va ser també la unanimitat amb 
la qual els qui van assistir al curs, van acabar coin-
cidint a recomanar a cadascun dels col·legues del 
col·lectiu professional, la necessitat i la convenièn-
cia estratègica d’incorporar, al més aviat possible, 
aquest tipus de capacitació, al model de proposta 
formativa imprescindible, per estar en condicions 
d’afrontar amb èxit el desafiament d’aquests temps 
tan complexos.

 Moltíssimes gràcies a tots per tan càlid aco-
lliment!
Pablo N. Waisberg.

 Durant els mesos de maig i juny s’ha desenvolupat la III edició 
online del curs de Valoració del Dany Corporal per a Fisioterapeutes. 

 Aquest any hem contat amb la participació d’altres companys 
col·legiats de Galicia, Andalusia, Astúries, Madrid y Castella i Lleó. Mit-
jançant la plataforma moodle, s’ha completat una formació bàsica teòri-
ca i s’han vist diferents casos de dany corporal, aplicant els diferents ba-
rems que existeixen. 

 Afortunadament, existeix cada vegada un major nombre de pe-
rits fisioterapeutes que desenvolupen una molt bona labor dins aquest 
camp.

José Antonio Mingorance 

05 de maig a 30 de juny 2014 - Curs Valoració del dany corporal per a fisioterapeutes. 
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21 – 22 de juny de 2014 Curs de com gestionar amb èxit



26 i 27 d’abril - Curs de Teràpia Aquàtica  

 14,15,21,22  de juny de 2014 - Curs Fisioteràpia en el Peri-part (1er i 2º seminari)

Externs

Pròximament
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Màsters i Postgraus 

Informació comú per a tots els programes:
Localitat: Barcelona
Lloc: Campus Sant Cugat (Josep Trueta, s/n 08195 S. Cugat del Vallès)
Organitza: Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya.
Més informació: Santi Argemí – sargemi@uic.es Tel. (+34) 935 042 000
www.mastersuic.es/tax_area/fisioterapia-es/

1. Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica (4ª edició)
Calendari: D’octubre de 2014 a juny de 2015 (possibilitat de fer-ho en dos cursos acadèmics)
Horari: 1.er semestre: divendres de 8.00 a 20.30 h i dissabtes de 9.00 a 14.00 h; 
              2.on semestre: divendres de 15.00 a 21.00 h 
Crèdits (ECTS): 60 
Preu: 6.360 € (drets d’inscripció a part)
www.mastersuic.es/curs/master-universitario-en-fisioterapia-y-evidencia-cientifica/

Resum: Hem dissenyat el Màster Universitari (oficial) en Fisioteràpia i Evidència Científica de la UIC perquè, 
com a professional, puguis oferir una atenció personalitzada de bona qualitat a tots els teus pacients, perquè 
siguis capaç d‘‘interpretar i aprofitar les aportacions científiques que generen noves perspectives d’interven-
ció i de recerca, i perquè puguis aplicar les diferents metodologies científiques que fomenten la construcció 
de coneixements nous.

2. Màster en Fisioteràpia Pediàtrica (3ª edició)
Calendari: D’octubre de 2014 a juliol/ setembre de 2015
Horari: Divendres de 15.00 a 21.00 h i dissabtes de 9.00 a 20.00 h
Crèdits (ECTS): 60 
Preu: 6.480 € (drets d’inscripció a part)
www.mastersuic.es/curs/master-en-fisioterapia-pediatrica/

Resum: Et proposem un màster en fisioteràpia pediàtrica que et permetrà especialitzar-te en el diagnòstic i 
el tractament de totes aquelles afeccions que comporten una alteració del desenvolupament motor del nen. 
Aprendràs tots els nostres coneixements relacionats amb el desenvolupament psicomotor, l’aprenentatge, 
el control del moviment i les adaptacions del creixement del nen, perquè tinguis totes les nocions bàsiques 
d’aquest camp.

3. Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica (13ª edició) 
Calendari: D’octubre de 2014 a juny de 2015 
Horari: Dissabtes de 9.00 a 20.00 h 
Crèdits (ECTS): 30 
Preu: 3.330 €
www.mastersuic.es/curs/posgrado-en-fisioterapia-pediatrica/

Resum:Desenvolupament infantil, atenció precoç, pediatria ortopèdica… de quin àmbit de la fisioteràpia pe-
diàtrica vols aprendre més coses? Centrem el Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica en el tractament de qual-
sevol afecció en la infància, tant aguda com a crònica, que pugui condicionar el desenvolupament motor del 
nen com a pacient.
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4. Postgrau en Fisioteràpia de l’Activitat Física i l’Esport. Readaptació a l’Esforç (13 edició)
Calendari: D’octubre de 2014 a juny de 2015 
Horari: Dissabtes de 9.00 a 19.00 h 
Crèdits (ECTS): 23 
Preu: 2.392 €
www.mastersuic.es/curs/posgrado-en-fisioterapia-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte/

Resum: Cada vegada més es recomana la pràctica d’exercici físic com a mesura per millorar la qualitat de vida 
i la salut. Això ha provocat que la pràctica de l’esport estigui cada vegada més generalitzada i que, per tant, 
com a fisioterapeuta també sigui necessari conèixer els principis bàsics de l’entrenament i de les qualitats 
físiques.

5. Postgrau en El Mètode Mézières. Fisioteràpia Global Miofascial (9ª edició)
Calendari: D’octubre de 2014 a maig de 2015 
Horari: Seminaris organitzats entre dijous (15.00 a 21.00 h), divendres i dissabtes (dissabtes de 9.00 a 19.00 
h) i diumenges (9.00 a 14.30 h)
Crèdits (ECTS): 21 
Preu: 2.625 €
www.mastersuic.es/curs/posgrado-en-metodo-mezieres-fisioterapia-global-miofascial/

Resum: La fisioterapeuta francesa Françoise Mézières va desenvolupar un dels mètodes més innovadors 
pel que fa als desequilibris corporals. En el Postgrau en Mètode Mézières: Fisioteràpia Global Miofascial, 
trobaràs una formació integral que treballa tots els coneixements de la creadora de la reeducació postural i 
pionera a Europa de les teràpies globals. 

6. Postgrau en Osteopatia Energètica Informacional. Mètode Poyet (4ª edició)
Calendari: D’octubre de 2014 a juny de 2016 (dos cursos acadèmics)
Horari: Divendres de 16.00 a 21.00 h i dissabtes de 9.00 a 19.30 h 
Crèdits (ECTS): 30 
Preu: 2.010 €
http://www.mastersuic.es/curs/posgrado-en-osteopatia-energetica-informacional-metodo-poyet/

Resum: Observant el cos, el seu comportament i el funcionament de determinades zones reflectides, existeix 
una forma de treballar que permet realitzar el diagnòstic de la situació després del tractament. D’aquí neix 
el mètode que prenem com a referència: el Mètode Poyet. L’osteopatia energètica informacional és, doncs, 
el mètode terapèutic resultant de l’evolució de l’enfocament del tractament manual proposat per Raimund 
Maurice Poyet. 
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7. Postgrau en Dolor i Disfunció Miofascial. Tractament conservador i punció seca (5ª edició)
Calendari: De novembre de 2014 a abril de 2015
Horari: Divendres i dissabtes de 9 a 20.00 h; diumenges de 9.00 a 14.00 h
Crèdits (ECTS): 15 
Preu: 2.175 €
www.mastersuic.es/curs/posgrado-en-dolor-y-disfuncion-miofascial/

Resum: Els músculs en general i, en concret, els punts gallet miofascials (PGM) són la causa principal de do-
lor en la població. El Postgrau en Dolor i Disfunció Miofascial de la UIC serà un bon recurs perquè aprenguis 
a reconèixer, diagnosticar i tractar eficaçment aquestes molèsties, per evitar les conseqüències de la seva 
cronificació en els teus pacients.

8. Postgrau en Teràpia Manual segons el concepte POLD. Aplicació neuromuscular, esquelètica i visce-
ral (3ª edició)
Calendari: D’octubre de 2014 a juny de 2015 
Horari: Divendres de 15.00 a 21.00 h i dissabtes de 9.00 a 19.30 h
Crèdits (ECTS): 15 
Preu: 2.055 €
www.mastersuic.es/curs/posgrado-en-terapia-manual-segun-el-concepto-pold/

Resum: Aprendràs la teràpia manual d’origen llatí més estesa i reconeguda mundialment, i que actualment 
compta amb més d’un miler d’especialistes en mètodes repartits entre Europa, Amèrica i Àsia.

	  

Fisioteràpia conservadora e invasiva
del síndrome de dolor miofascial         
        

 Seminaris Travell y Simons© presenta la formació més completa i reconeguda sobre el diagnòstic de 
la síndrome de dolor miofascial (SDM) i sobre les tècniques conservadores i de punció seca dels punts gallet, 
miofascials i no miofascials, impartida per professors amb gran experiència clínica i docent en les tècniques 
exposades.

 Una tècnica tan precisa com la punció seca exigeix la formació més completa i competent. Una for-
mació incompleta no només incrementa el risc de complicacions, sinó que suposa un sofriment infructuós i 
estèril per als nostres pacients i un descrèdit per a la tècnica i per als fisioterapeutes que l’apliquen.

Duració: 100 hores
Lloc: Seu del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears a Palma de Mallorca
Acreditació: Curs acreditat per la Comissió de Formació Continuada de les professions sanitàries (CFC) amb 
15,9 crèdits (Nº de expedient: P2014-4353). El curs compleix les directrius recomanades per la resolució del 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España sobre punció seca; els requisits exigits pel Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya per quedar coberts per la seva assegurança de responsabilitat civil; i amb les 
recomanacions del Col·legi de Fisioterapeutes de València.
Dirigit a: Fisioterapeutes titulats i a alumnes de darrer curs dels estudis de Fisioteràpia (en aquest darrer cas 
sense accés a l’acreditació oficial de la CFC)
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Dades i professors:  3-5 d’octubre de 2014. (Prof. Isabel Salvat)
        17-19 d’octubre de 2014. (Prof. Xavier Sala)
        7-9 de novembre de 2014. (Prof. Claudio Rovira)
        21-23 de novembre de 2014. (Prof. Miguel Ángel Martínez).
Termini màxim d’inscripció: 22/10/2014
Programa: Pot descarregar-se en aquest enllaç: http://www.travellysimons.com/formacion/dladjunto.
php?adjunto=fisioterapiaconservadoraeinvasivadelsdm_2014-10-03_138.pdf  
 

Informació Web: http://www.travellysimons.com/formacion/curso.php?id=20#138 
Informació email: info@travellysimons.com 

 El programa formatiu que presentem segueix de manera racional la corba d’aprenentatge dels alum-
nes i ha estat avalat pel Dr. David Simons, el gran pioner, juntament amb la Dra. Janet Travell, en el diagnòstic 
i el tractament del SDM.

 En el curs es posa l’accent principalment en el diagnòstic dels diferents SDM i en les seves caracte-
rístiques semiològiques més rellevants, sense el coneixement de les quals, el resultat de les tècniques de 
tractament és completament imprevisible i freqüentment decebedor. El correcte diagnòstic del SDM concret 
que pateix el nostre pacient marca la diferència entre l’èxit i el fracàs del tractament.

 S’estudien les diferents tècniques i modalitats de punció seca, tant amb estimulació manual com amb 
estimulació elèctrica, aprofundint-se en el coneixement de les seves contraindicacions i de les seves possi-
bles complicacions, com a requisit imprescindible per poder prevenir-les i per poder adaptar el tractament a 
les necessitats de cada pacient.

Esdeveniments Esportius
IRONMAN 70.3 Mallorca

 El passat 10 de maig es va dur a terme el Thomas 
Cook IRONMAN 70.3 Mallorca que va tenir lloc a la Platja 
d’Alcúdia. 

 Uns 3.800 atletes participaren a aquesta edició on 
a la  categoria masculina va guanyar Andreas Dreitz i a la 
femenina Lisa Hüthaler. 

CURSA POPULAR SOLIDARIA CREU ROJA - 24 de maig de 2014 

 La carrera va estar molt bé. Va ser molt participativa i va discórrer amb 
total normalitat. L’horabaixa amenaçava amb pluja, però al final la pluja no va 
aparèixer. 
 Varem estar devora el personal de la Creu Roja, i varem fer feina ple-
gats, tant durant el desenvolupament de la prova com després de la mateixa. 
Van passar per fisioteràpia bastants de corredors de totes les edats, la gran 
majoria per sobrecàrregues musculars. 
 Na Dolça va estar molt atenta amb noltros i n´Eva i jo ens varem sentir 
molt agust fent feina, tant per la bona organització com pel bon ambient que 
hi va haver mentre varem desenvolupar les sessions de fisio.

José Antonio Mingorance Rubiño - Fisioterapeuta 368
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Ajuda’ns a millorar-ho!!! La teva opinió compta molt.

Direcció: c/ Camp Redó nº 3 baixos   C.P. 07010 Palma
tel. 971 71 30 18                Fax: 971 71 13 86

Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i 16.00 a 20.00h
www.colfisiobalear.org     info@colfisiobalear.org

Colaboradores: Tomás Alías, Pep Toni Moyà, Ana  Mª Muñoz, Iosune 
Salinas, Sergio Melis, Nuria Gascuñana, Javier Gil, José Antonio Min-
gorance, Marga Reynés, Elena Pérez

Infermers i fisioterapeutes, els més valorats pels usuaris de la xarxa hospitalària pública
Una enquesta del IB-Salut realitzada a 4.000 pacients llança un grau de satisfacció mig de 4,39 punts sobre 5

Noticia destacada de premsa! - Diari de Mallorca. 25/05/14

El Col·legi et recorda!
Que tots els nostres Col·legiats disposeu de l’apartat “Servei de Centres Privats” a la nostra pàgina web 

www.colfisiobalear.org per poder publicitar el vostre centre. 
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  ”Aquesta enquesta ha llançat un alt grau de satisfacció dels usuaris dels hospitals públics de les illes 
en relació a l’assistència rebuda”, va concloure ahir el conseller de Salut, Martí Sansaloni, al referir-se a un 
sondeig realitzat per el IB-Salut entre juny de 2013 i aquest mes de maig a un total de 3.964 persones que 
varen visitar a l’especialista o varen ser donats d’alta després d’una estància hospitalària. Una enquesta que 
ha determinat que el grau de satisfacció mitjà dels usuaris es de 4,39 punts sobre 5 possibles.

 L’atenció rebuda pels diferents treballadors sanitaris es un dels aspectes més valorats i concreta-
ment els infermers i els fisioterapeutes s’erigeixen com els professionals millor valorats amb una puntuació 
de 4,81 (sobre 5), mentre que els metges ocupen el segon lloc amb una valoració de 4,75 punts.

 A la pregunta de si recomanarien l’hospital en el que han estat atesos, els usuaris sondejats varen 
contestar afirmativament en quasi el 90% dels casos sent així mateix els hospitals de la Creu Roja i el Sant 
Joan de Déu els millor valorats també a l’apartat de satisfacció general on aconsegueixen, respectivament, 
una puntuació de 4,52 i 4,5, per damunt de la mitja de 4,39. Demanat per aquesta millor valoració per a 
dos hospital privats sense ànim de lucre integrats recentment a la xarxa pública, el conseller la va atribuir a 
que aquets dos centre ofereixen una atenció soci sanitària “més propera al pacient”. 

 En relació a les consultes, lo més valorat pels pacients es l’atenció rebuda (4,45). No obstant això, la 
facilitat per concertar una cita, la data donada per ella i el temps que han d’esperar a la consulta abans de 
ser rebuts no llancen resultats tan positius ja que aquestes tres preguntes obtenen la pitjor valoració del 
sondeig, 3,97 sobre 5.

 El conseller Sansaloni, que va subratllar que aquesta primera enquesta de satisfacció dels usuaris 
dels hospital d’aguts públics neix amb vocació de continuïtat,  recalcà que s’ha realitzat integrament em-
prant mitjans del IB-Salut. El seu director general, Miquel Tomàs, també va prometre millorar els aspectes 
pitjor valorats. 

I. Olaizola. Palma
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