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Situació acadèmica i
professional inicial

Situació acadèmica i
professional inicial
DIPLOMATURA





Diplomatura en Fisioteràpia
(RD2965/1980)

(Aprox. 200
crèdits)

1r curs

1r curs

2n curs

2n curs

(Entre 300 i
360 crèdits)

3r curs

3r curs

Fisioterapeuta (LOPS 44/2003)

LLICENCIATURA

4rt curs /5è?
60 ECTS
60 ECTS

Cursos doctorat

POSTGRAU
DOCTORAT

Què és el procés de
Bolonya?



Declaració de La Sorbona (1998).
Declaració de Bolonya (1999):

Propostes de la declaració
de Bolonya


– Grau i postgrau
– Suplement al Títol (SET)
– European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS
ECTS))

– La creació i consolidació de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES
(EEES).
).
– La promoció del sistema d'educació superior
europeu en tot el món
món..


Definició objectius concrets i terminis a les
següents Conferències de Ministres.

Sistema de titulacions flexible, comprensible
i comparable.





Promoció de la mobilitat.
mobilitat.
Sistema d’educació superior de qualitat.
qualitat.
Dimensió europea de l’educació superior.
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Canvi de model educatiu


Model centrat en
l’assoliment de
continguts.



Model centrat en
l’assoliment de
competències.



Centrat en
l’alumne.



Diversificació de
metodologies.

Suplement al títol:
– Document annexe al títol.
– Unificat a nivell europeu.
– Objectiu: fer fàcilment comprensible i
comparable el títol universitari entre països
EEES.
– Conté:





Aspectes generals de la titulació.
Nivell de la titulació.
Continguts i resultats acadèmics.
Funció de la titulació.

Actual sistema universitari

1 ECTS

10 hores de classe

25 hores de treball de
l’estudiant

ECTS: European Credit Transfer and
Accumulation System



El sistema d’educació superior s’adapta
a l’estructura de Grau i Postgrau.



S’adopta l’ECTS com a unitat.



Es modifica la regulació, proposta i
registre de títols oficials.

Què és un Grau?


1r curs - 60 ECTS
2n curs - 60 ECTS

1 crèdit LRU

Com s’articula el procés
de Bolonya a Espanya?

Què és el SET?


Què és un ECTS?

GRAU



(240 ECTS)

3r curs - 60 ECTS



4rt curs - 60 ECTS

60 – 120 ECTS
MÀSTER OFICIAL

POSTGRAU

Primer cicle dels ensenyaments universitaris
oficials.
Objectiu: formació general de l’estudiant en
una o vàries disciplines.
RD 1393/2007, RD 861/2010:
–
–
–
–
–

240 ECTS (4 anys)
Adscripció a una branca de coneixement.
Matèries comunes per branca de coneixement.
Treball de Fi de Grau.
Competència en llengua estrangera

DOCTORAT
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Què és un Màster oficial?





Segon cicle dels ensenyaments universitaris
oficials.
Objectiu: formació avançada de l’estudiant,
orientada a l’especialització acadèmica i
professional o a la iniciació en recerca.
RD 1393/2007:
– Entre 60 i 120 ECTS (entre 1 i 2 anys).
– Treball Fi de Master.
– Practicum

Actual sistema universitari








Tercer cicle dels ensenyaments
universitaris oficials.
Objectiu: formació avançada en
investigació.
Obtenció del títol de Doctor.
RD 1393/2007, RD1027/2011.

Grau en Fisioteràpia


1r curs - 60 ECTS
2n curs - 60 ECTS

Què és un doctorat?

RD 1393/2007:
– 240 ECTS
– Matèries comunes
de branca.
– Matèries
obligatòries.
– Matèries optatives.
– Practicum.
– Treball Fi de Grau

GRAU
(240 ECTS)

3r curs - 60 ECTS
4rt curs - 60 ECTS

60 – 120 ECTS
MÀSTER OFICIAL



Ordre
CIN/2135/2008:
– Denominació i
competències
professionals.
– Competències.
– Planificació de
l’ensenyament.

POSTGRAU
DOCTORAT

Estructura del Grau en
Fisioteràpia
(Requisits CIN/2135/2008)


Formació bàsica: 60 ECTS



Formació específica: 72 ECTS

Grau en Fisioteràpia per
la UIB



–
–
–
–
–
–
–


Fonaments de Fisioteràpia
Valoració en Fisioteràpia
Cinesiteràpia
Procediments generals en Fisioteràpia
Fisioteràpia en especialitats clíniques
Mètodes específiques d’intervenció en Fisioteràpia
Legislació, Salut Pública i Administració sanitària.





1r any: Formació bàsica
2n any: Formació específica
3r any: Formació específica i Pràctica
tutelada
4rt any: Pràctica tutelada, Formació
complementària i Treball de Fi de Grau

Pràctiques tutelades i treball de fi de grau: 48 ECTS
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Novetats i implicacions de
les noves titulacions (I)

Resum de crèdits (UIB)
TÍPUS DE MATÈRIA
CRÈDITS
Formació bàsica
60 ECTS
Obligatòries
108 ECTS
Optatives
24 ECTS
Pràctiques externes
42 ECTS
Treball fi de grau
6 ECTS
TOTAL 240 ECTS

ACADÈMIQUES
Diferències estructurals donades pel nou
contexte i normativa.
 Unitats de treball: ECTS.
 Augment del Practicum.
 Competències relacionades amb investigació.
 Treball de Fi de Grau.


Novetats i implicacions de
les noves titulacions (II)

I els diplomats?


Competències professionals (LOPS
44/2003).



Accés al Postgrau per a diplomats en
el contexte de l’EEES.



PROFESSIONALS
Orden CIN/2135/2008



Homologació o adaptació al Grau.

Competències professionals

Accés al Postgrau

ACADÈMIQUES (cont.)
 Competència en llengua anglesa.
 Accés normalitzat al postgrau: Màster i
Doctorat.

RD 1393/2007:
DIPL.

“Los títulos universitarios oficiales obtenidos
conforme a planes de estudios anteriores a
la entrada en vigor del presente real decreto
mantendrán todos sus efectos académicos
y, en su caso, profesionales”.

(180 ECTS)

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

GRAU
(240 ECTS)

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

DOCTORAT

POSTGRAU
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Homologació del Grau


Accés a Grau:
– Procés de reconeixement de les competències assolides a
la diplomatura.
– Cursar resta de matèries + TFG.
– Demostrar competència en llengua anglesa.



Cursos específics d’adaptació o d’homologació a
Grau.
– Reconeixement del títol de diplomatura.
– Curs amb continguts fixes, centrats en les competències
no treballades a la diplomatura.
– Possibilitat de reconeixment d’experiència professional i
títols propis de postgrau.
– Demostrar competència en llengua anglesa.

Situació acadèmica i
professional de la Fisioteràpia


Grau en Fisioteràpia (240 ECTS).



Intensificació del treball de competències
relacionades amb investigació i pràctica.



Normalització de l’accés al postgrau.



Mateixes competències professionals.

Gràcies…
… i molts d’anys!
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