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Escola Universitària de la Salut i de l’Esport Terres de l’Ebre 

(EUSES TE)- Centre adscrit a la URV 

 

 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE) 

Centre Universitari d’Amposta 

C/ Sebastià Juan Arbó, 2 – 43870 Amposta 

Tel. 977 448 093 

 

Fisioteràpia  

Edifici Seminari de Tortosa 

Carretera d’accés al Seminari, 17 – 43500 Tortosa 

Tel. 977 448 093 

 

info@euseste.es 

 

Sra. Montse Roche Puigdevall, consellera EUSES Terres de l’Ebre. 

Sr. Xavier Nadal Mestre, director d’EUSES Terres de l’Ebre i director acadèmic del Grau de 

CAFiE. 

Sr. Pau Cecilia Gallego, cap d’estudis del Grau de CAFiE. 

Dr. Jordi Casado Borrull, director acadèmic del Grau de Fisioteràpia. 

Dra. Núria Besalduch Canes, cap d’estudis del Grau de Fisioteràpia. 

Sra. Juan Carlos Muñoz, responsable administració i secretaria acadèmica . 

 

Ensenyaments que s’imparteixen 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

Grau en Fisioteràpia 

Doble titulació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia. 

 

Adscripció: 
 

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en sessió ordinària del 22 de 

desembre de 2011, va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’adscripció de 

l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport, de les Terres de l’Ebre (EUSES TE). El Ple del 

Consell Social de la URV, en sessió ordinària del 23 de desembre de 2011, va emetre un 

informe favorable per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’adscripció del centre, i el 29 

de juny de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre la URV i EUSES Terres de 

l’Ebre SL. 
 

Instal·lacions 
 

 

El Grau de Ciències de l’activitat Física i de 

l’Esport s'imparteix a la ciutat d’Amposta, 

en concret, al nou Centre Universitari 

d’Amposta, que  l’Ajuntament ha posat, 

conjuntament amb totes les instal·lacions 

esportives, a disposició de l’EUSES TE,  per 

a què es puguin desenvolupar les activitats 

acadèmiques del Grau.  

 

El Centre Universitari d’Amposta va ser 

inaugurat el 18 d’octubre de 2013 amb la 

presència del Sr. Ivan Tibau i Ragolta, 

secretari General de l’Esport, i el Sr. Antoni 

Castellà i Clavé, secretari d’Universitats i Recerca (càrrecs corresponent a la data de la 
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inauguració), essent també present l’exalcalde d’Amposta, el Sr. Manel Ferré i Montañés. 

El Centre es troba a la mateixa zona de les instal·lacions esportives, al costat del pavelló, 

piscina i pistes d'atletisme, ben bé al davant del recinte firal Terres de l’Ebre i del parc dels 

Xiribecs. 

 

A continuació es poden observar les instal·lacions esportives amb les que compta EUSES 

TE: 

 

 

- Pista d’atletisme: 
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- Pavellons poliesportius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Piscines més el gimnàs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Camp de futbol: 
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- Pistes de tennis i pàdel: 
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El Grau de Fisioteràpia s'imparteix a la 

ciutat de Tortosa, en concret, la docència és 

a l’Edifici del Seminari de Tortosa, on estan 

implantats els quatre anys del Grau en 

Fisioteràpia. L’Edifici Seminari ofereix les 

seves àmplies aules i espais per a què els 

alumnes de fisioteràpia puguin portar a 

terme còmodament les activitats 

corresponents a aquesta especialitat 

sanitària.  

 

 

 

 

A més, existeixen convenis amb centres hospitalaris i d’assistència primària (ICS i Sagessa) 

com l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, la Clínica 

de les Terres de l’Ebre de Tortosa i el Centre d’Atenció Primària del Baix Ebre, també de 

Tortosa. Tots ells col·laboren en la formació dels estudiants d’EUSES TE mitjançant 

pràctiques clíniques. 

 

Exemples de les aules del Grau en fisioteràpia es poden veure a continuació: 

 

 

- Aula de pràctiques: 
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- Aula de teoria: 

 

 

 

- Patis: 

 

 

 

 

També, hem de fer referència a les infraestructures i el serveis que proporciona el Campus 

URV de les Terres de l'Ebre situat a Tortosa, a 20km aproximadament del Centre 

Universitari d’Amposta i de les corresponents instal·lacions esportives i a 2,3 km de l’Edifici 

Seminari. Aquestes infraestructures donen suport i ofereixen serveis complementaris als 

oferts per l’Escola Universitària de la Salut i de l’Esport. 

 

En concret, cal ressaltar el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

de la URV (Campus Terres de l’Ebre) on hi podem trobar els següents serveis i facilitats a 

l’alumnat: 

 

- Préstecs: de documents, espais i equipaments. 

- Serveis: de biblioteca, espai d’aprenentatge de llengües, factoria i punt d’atenció a 

l’usuari. 

- Formació: competències informacionals, informàtiques i lingüístiques.  

- Suport: per citar documents, per gestionar referències bibliogràfiques, per realitzar 

exposicions, per buscar feina, entre d’altres. 

- Investigació: repositoris acadèmics, Scopus, servei de suport a l’investigador, web 

of Science i ORCID. 

- El CRAI a casa: accés des de fora la URV (servei virtual). 
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EUSES TERRES DE L’EBRE 
 

 

Qui som 

 

L'EUSES TE és un centre universitari que té la voluntat de proporcionar un entorn formatiu 

de referència en l'àmbit de la salut i l'esport, i que s'obliga a preveure els canvis de la 

demanda social de professionals o de la seva formació, per adaptar els seus programes, 

cursos i carreres a les noves exigències de la societat. 

 

La nova etapa en la que es troba l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport de les Terres 

de l’Ebre ve produïda per un canvi no només intern, on donarem als alumnes una formació 

més amplia, diversa i adaptada a les noves tecnologies en l'àmbit de l'esport i de la salut, 

sinó també pel rol que la nostra Escola vol jugar dins la societat catalana, on volem 

posicionar-nos com a centre universitari de referència a les Terres de l'Ebre, Camp de 

Tarragona i també a Catalunya. 

 

A més, l'Escola Universitària de la Salut i l’Esport de les Terres de l’Ebre treballa 

decididament per obrir fronteres cap a altres zones de l'Estat espanyol, així com de la 

Catalunya nord. Actualment, hi ha un gran nombre d'alumnes que provenen d'aquests 

àmbits geogràfics. 

 

 

 

A què ens dediquem 

 

L'EUSES TE no vol ser exclusivament un centre de formació més, vol ser una Escola oberta, 

compromesa i conscienciada que ha de contribuir a millorar la qualitat dels professionals, 

que en els propers anys ocuparan càrrecs de responsabilitat segons les noves exigències 

de la societat. 

 

Els nostres programes estan dissenyats per aconseguir que l’Escola Universitària assoleixi 

els objectius que es proposa i la col·loquin en el lloc destacat dins del sistema universitari 

que vol ocupar. 

 

L'EUSES TE busca el prestigi i la distinció en la gamma de titulacions universitàries, màsters 

i postgraus que ofereixi, en un entorn docent d'aprenentatge i investigació de la més alta 

qualitat, comptant, a més, amb un claustre de professors altament qualificats en l’àmbit 

docent i professionals de prestigi al seu àmbit laboral. 

 

 

 

A qui ens dirigim 

 

ALUMNES: L'èmfasi en les matèries que capacitin l'alumnat per evolucionar 

professionalment en posicions més tècniques,  posicions de gestió de serveis i entitats 

socials. Un dels nostres trets diferencials és aprofundir en un aspecte freqüentment poc 

desenvolupat en els graus relacionats amb les ciències de la salut a Catalunya i que té 

rellevants conseqüències en la pràctica professional.  

 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Presentant projectes que ajudin a cobrir la imminent 

mancança de professionals en l'àmbit de la salut i l'esport. 

 

EMPRESES PRIVADES: Necessitem el suport i ajut de la iniciativa privada per desenvolupar 

i realitzar projectes dirigits a l'àmbit de la salut i l'esport i vinculats a la responsabilitat 

social de les pròpies empreses. 
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Estudis Impartits 
 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

 

Els estudiants podran tenir la possibilitat de formar-se i especialitzar-se en les diferents 

àrees relacionades amb el món de l’educació física i l’esport. L’objectiu fonamental és 

formar especialistes en tots els àmbits que tinguin connexió amb l’activitat física i l’esport. 

L’alumne ha de dominar tots els camps d’actuació d’àmbits com l’entrenament, la direcció 

esportiva, la salut, el lleure i la recreació, entre molts altres. 

 

Per al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és recomanable tenir una sòlida 

formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, 

una bona condició física i atlètica, constància per mantenir-la, gust pels esports i un 

caràcter actiu. Finalment, també seran d’utilitat bones nocions d’anglès i informàtica. 
 

 

Branca de coneixement: ciències de la salut 

Pla: 2012 

Codi ensenyament: 71046 

Places de nou ingrés:50 

Horari: Matí 

Sortides Professionals: 

 
 Docència en educació física. 

 Direcció esportiva. 

 Activitat física i salut. 

 Entrenament esportiu. 

 Activitat física i salut. 

 Entrenament esportiu. 

 Readaptació física. 

 Lleure i creació. 

Condicions d’accés especials: es preveu una prova d’aptitud personal. 

Sistema d’assegurament de la qualitat: EUSES TE – URV. 

Implantació: Grau universitari amb els 4 anys implantats. 

 

 

La distribució dels crèdits és la següent: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de matèria Crèdits ECTS 

Formació bàsica  (FB) 60 

Obligatòries (OB) 144 

Optatives (OP) 12 

Pràctiques externes  12 

Treball de fi de grau 12 

TOTAL 240 
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A continuació, presentem el pla d’estudis del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport adscrit a la rama de coneixement de Ciències de la Salut. 
 

 

Primer curs Total crèdits:  60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits Tipologia 

Anatomia Humana 
Anatomia aplicada a l’activitat física i 

l’esport 
6 FB 

Fisiologia Fisiologia de l’exercici 1 6 FB 

Psicologia  

Psicologia aplicada a l’activitat física i 

l’esport 
6 FB 

Aprenentatge i desenvolupament motor 6 FB 

Sociologia 

 

Història i fonaments socioculturals de 

l’activitat física i l’esport 
6 FB 

Manifestacions  de la 

motricitat humana 

Jocs i habilitats motrius 6 OB 

Dansa i expressió corporal 6 OB 

Fonaments dels esports 

Esports individuals 6 OB 

Esports d’adversari 12 OB 

 

 

Segon curs Total crèdits: 60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia  

Fisiologia Fisiologia de l’exercici 2 6 FB 

Física 
Kinesiologia i biomecànica del 

moviment 
6 FB 

Estadística 
Estadística i metodologia de la 

investigació aplicada a l’activitat física 
6 FB 

Educació 

Principis didàctics de l’activitat física i 

l’esport 
6 FB 

Programació dels ensenyaments en el 

sistema educatiu 
6 FB 

Fonaments dels esports 
Esports aquàtic 6 OB 

Esports col·lectius 12 OB 

Entrenament esportiu Teoria de l’entrenament 1 6 OB 

Gestió i recreació esportiva 
Legislació esportiva i direcció de 

sistemes i organitzacions 
6 OB 
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Tercer curs Total crèdits: 60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia  

Manifestacions de la 

motricitat humana 
Activitat física en la naturalesa 6 OB 

Fonaments dels esports Ampliació dels esports 12 OB 

Entrenament esportiu Teoria de l’entrenament 2 6 OB 

Activitat física i qualitat de 

vida 

Prescripció de l’exercici físic per a la 

salut 
6 OB 

Primers auxilis 6 OB 

Nutrició aplicada a l’activitat física i 

l’esport 
6 OB 

Gestió i recreació esportiva 

Bases econòmic -financeres i de 

contractació 
6 OB 

Instal·lacions esportives 6 OB 

Ensenyament de l’activitat 

física i l’esport 

Activitat física i de l’esport per a 

persones amb alguna discapacitat 
6 OB 

 

 

 

 

Quart curs Total crèdits: 60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia 

Entrenament esportiu Teoria de l’entrenament 3 6 OB 

Activitat física i qualitat de 

vida 
Mitjans i mètodes de recuperació 6 OB 

Gestió i recreació esportiva Recreació, oci i turisme 6 OB 

Ensenyament de l’activitat 

física i l’esport 

Disseny, intervenció i avaluació en 

l’educació física i l’esport 
6 OB 

Formació optativa 

Noves tendències en l’entrenament 

esportiu 
6 OP 

Noves tendències en l’ensenyament de 

l’activitat física i l’esport 
6 OP 

Noves tendències en la gestió i recreació 

esportiva 
6 OP 

Noves tendències en l’activitat física i 

qualitat de vida 6 OP 

Pràctiques externes Pràctiques externes 12 OB 

Treball de fi de grau Treball de fi de grau 12 OB 
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Grau en Fisioteràpia 

 

El Grau en Fisioteràpia és una especialitat amb un gran present i un excel·lent futur, que 

té una àmplia capacitat d’autoocupació i també moltes sortides professionals en l’àmbit de 

la salut. 

 

EUSES TE ofereix una clara i definida formació adaptada a les necessitats del mercat laboral 

i de la societat actual.  

 

El pla d’estudis prioritza la capacitat per atendre a persones en l’àmbit preventiu, de 

tractament de lesions i patologies associades fonamentalment al moviment i a la 

funcionalitat i a la seva autonomia. 

 

Branca de coneixement: ciències de la salut 

Pla: 2012 

Codi ensenyament: 71048 

Places de nou ingrés: 60 

Horari: Tarda. En període de pràctiques hi haurà grups de tarda i grups de matí. 

Sortides Professionals: 

 
 Centres Privats i gabinets de fisioteràpia i rehabilitació. 

 Centres hospitalaris. 

 Atenció primària. 

 Escoles d’Educació especial. 

 Àmbit esportiu. 

 Instal·lacions hidrotermals i balnearis. 

 Exercici lliure de la professió. 

 Centres i residències geriàtriques. 

 Salut laboral.  

Sistema d’assegurament de la qualitat: EUSES TE - URV 

Implantació: curs per curs de forma progressiva 

 

 

La distribució dels crèdits és la següent: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les pràctiques externes estan considerades dintre de la matèria 3.1 Rotatori Clínic (**42 

ECTS, Obligatòria). 

Tipus de matèria Crèdits ECTS 

Formació bàsica  (FB) 60 

Obligatòries (OB) 156 

Optatives (OP) 18 

Pràctiques externes * ** 

Treball de fi de grau 6 

TOTAL 240 
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A continuació, presentem el pla d’estudis del Grau en Fisioteràpia adscrit a la rama de 

coneixement de Ciències de la Salut. 

 

Primer curs Total crèdits: 60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits Tipologia 

Matèria 1.1 Morfologia del Cos 
Humà 

Anatomia I 12 FB 

Anatomia II 
6 

 
FB 

Matèria 1.2 Funció del Cos Humà Fisiologia I 6 FB 

Matèria 1.3 Física Física pera Fisioteràpia i Biomecànica 6 FB 

Matèria 1.6 

Formació Integrada en 

Comunicació, Educació i 

Investigació 

Bases de Comunicació i Ètica 6 FB 

Bases de la Documentació i Educació 6 FB 

Matèria 2.1 Fonaments de 
Fisioteràpia 

Fonaments de Fisioteràpia 3 OB 

Matèria 2.2 Procediments 
Generales en Fisioteràpia 

Procediments Generales en Fisioteràpia I 6 OB 

Procediments Generales en Fisioteràpia II 6 OB 

Matèria 2.5 Valoració en 
Fisioteràpia 

Valoració en Fisioteràpia I 3 OB 

 

Segon curs Total crèdits: 60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits Tipologia 

Matèria 1.2 Funció del Cos Humà Fisiologia II 6 FB 

Matèria 1.4 Fisiopatologia 

Patologia Quirúrgica 6 OB 

Biomecànica Clínica 3 OB 

 

Matèria 1.5 Ciències Psicosocials 
Psicologia 6 FB 

Matèria 1.6 

Formació Integrada en 

Comunicació, Educació e 

Investigació 

Fisioteràpia Integrada I 3 OB 

Estadística 

Bioestadística 
6 FB 

Matèria 2.2 Procediments 

Generales en Fisioteràpia 
Procediments Generals en Fisioteràpia III 6 OB 

Matèria 2.3 Cinesiteràpia Cinesiteràpia 6 OB 

Matèria 2.4 Mètodes Específics de 

Intervenció en Fisioteràpia 
Mètodes Específics de Intervenció en Fisioteràpia I 5 OB 

Matèria 2.5 Valoració en 

Fisioteràpia 
Valoració en Fisioteràpia II 4 OB 

Matèria 2.7 Fisioteràpia en 
Especialidades Clíniques 

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I 3 OB 

Matèria 3.1 

Rotatori Clínic 
Pràctiques Clíniques I 6 OB 
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Tercer curs Total crèdits: 60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits Tipologia 

 

Matèria 1.4 Fisiopatologia 

 

Patologia Mèdica 6 FB 

Farmacologia 5 OB 

Patologia Ginecològica i Pediàtrica 3 OB 

Radiologia 3 OB 

Matèria 2.4 Mètodes Específics de 
Intervenció en Fisioteràpia 

Mètodes Específics de Intervenció en Fisioteràpia II 7 OB 

Mètodes Específics de Intervenció en Fisioteràpia 
III 

6 OB 

Matèria 2.7 Fisioteràpia en 

Especialitats Clíniques 

 

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II 6 OB 

Fisioteràpia Cardiorespiratòria 3 OB 

Rehabilitació i terapèutiques Associades 4 OB 

Matèria 2.8 Formació Específica 
Integrada 

Fisioteràpia Integrada II 4 OB 

Matèria 2.8 Formació Específica 
Integrada 

Procediments Generals en Fisioteràpia III 6 OB 

Matèria 3.1 Rotatori Clínic Pràctiques Clíniques II 6 OB 

----- Optativa 3 OP 

----- Optativa 3 OP 

 

Quart curs Total crèdits: 60 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits Tipologia 

Matèria 2.6 Legislació, Salut 

Pública i Administració Sanitària 

Legislació Sanitària 3 OB 

Salut Pública 3 OB 

Legislació Sanitària 3 OB 

Matèria 2.8 Formació Específica 

Integrada 
Fisioteràpia Integrada III 3 OB 

Matèria 3.1 

Rotatori Clínic 

Fisioteràpia Hospitalària 6 OB 

Fisioteràpia en Atenció Primària 6 OB 

Fisioteràpia Geriàtrica 6 OB 

Fisioteràpia Domiciliària 6 OB 

Practiques Tutelades Opcional: investigació, esport, 

hidroteràpia, externes 
6 OB 

Matèria 3.2 

Treball de Fi de Grau 
Treball de Fi de Grau 6 OB 

----- Optativa 3 OP 

----- Optativa 3 OP 

----- Optativa 3 OP 

----- Optativa 3 OP 
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La titulació estableix les següents matèries optatives: 
 

 

OPTATIVES 

Assignatura Crèdits Curs 

Disseny i gestió d’un projecte de recerca 

 

3 
 

3r 

Maneig del dolor 3 3r 

Nutrició i activitat física 3 3r 

Fisioteràpia de l’esport I: Fonaments bàsics de teoria de l’entrenament 3 3r 

Ergonomia aplicada 3 4t 

Models d’adaptació a l’envelliment 3 4t 

Introducció a la teràpia manual manipulativa perifèrica 3 4t 

 

Tècniques específiques en fisioteràpia 

 

3 4t 

Teràpies afins en el maneig del dolor 3 4t 

Fisioteràpia de l’esport 3 4t 

 
Estudis en el marc de la mobilitat I 

 

3 4t 

 
Estudis en el marc de la mobilitat II 

 

3 4t 

 

 

 

Doble titulació de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) y Fisioteràpia 

  

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) + Fisioteràpia té com a 

prioritat formar professionals amb preparació metodològica i tècnica avantguardista per 

descriure, identificar, desenvolupar i tractar tots els programes propis d’aquests dos graus 

per contribuir al manteniment i a la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de 

les persones. 

L’estudiant del doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia és 

recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències 

de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, 

gust pels esports, un caràcter actiu i una bona actitud de servei vers les persones. 

Finalment, serà d’utilitat tenir bones nocions d’anglès i d’informàtica 

 
Branca de coneixement: ciències de la salut 

Pla: 2012 

Codi ensenyament: 71059 

Places de nou ingrés: 10 

Horari: Matins i Tarda. En període de pràctiques hi haurà grups de tarda i grups de matí. 
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Sortides Professionals: 

 
 Centres Privats i gabinets de fisioteràpia i rehabilitació. 

 Centres Privats i gabinets de fisioteràpia i rehabilitació. 

 Centres hospitalaris. 

 Atenció primària. 

 Escoles d’Educació especial. 

 Àmbit esportiu. 

 Instal·lacions hidrotermals i balnearis. 

 Exercici lliure de la professió. 

 Centres i residències geriàtriques. 

 Salut laboral.  

 Docència en educació física. 

 Direcció esportiva. 

 Activitat física i salut. 

 Entrenament esportiu. 

 Activitat física i salut. 

 Entrenament esportiu. 

 Readaptació física. 

 Lleure i creació. 

 

Condicions d’accés especials: es preveu una prova d’aptitud personal. 

Sistema d’assegurament de la qualitat: EUSES TE – URV. 

Implantació: curs per curs de forma progressiva. 

 
La distribució dels crèdits és la següent: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tipus de matèria Crèdits ECTS 

Formació bàsica  (FB) 72 

Obligatòries (OB) 231 

Optatives (OP) 21 

Pràctiques externes  42 

Treball de fi de grau 18 

TOTAL 384 
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Primer curs Total crèdits:  81 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia  

Fisiologia Fisiologia de l’exercici 1 6 FB 

Psicologia 

 

Psicologia aplicada a 

l’activitat física i l’esport 
6 FB 

Aprenentatge i 

desenvolupament motor 
6 FB 

Sociologia 

Història i fonaments 

socioculturals de l’activitat 

física i l’esport 

6 FB 

Manifestacions  de la 

motricitat humana 

Jocs i habilitats motrius 6 OB 

Dansa i expressió corporal 6 OB 

Fonaments dels esports 

Esports individuals 6 OB 

Esports d’adversari 12 OB 

Anatomia Humana 

Anatomia I 12 FB 

Anatomia II 
6 

 
FB 

---- 
Procediments Generales en 

Fisioteràpia I 
6 OB 

 

---- Valoració en Fisioteràpia I 3 OB 
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Segon curs Total crèdits:  85 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia  

Fisiologia Fisiologia de l’exercici 2 6 FB 

Física 
Kinesiologia i biomecànica 

del moviment 
6 FB 

Estadística 

Estadística i metodologia 

de la investigació aplicada 

a l’activitat física 

6 FB 

Educació 

Principis didàctics de 

l’activitat física i l’esport 
6 FB 

Programació dels 

ensenyaments en el sistema 

educatiu 

6 FB 

Fonaments dels esports 

Esports aquàtics 6 OB 

Esports col·lectius 12 OB 

Entrenament esportiu Teoria de l’entrenament 1 6 OB 

Gestió i recreació esportiva 

Legislació esportiva i 

direcció de sistemes i 

organitzacions 

6 OB 

---- 
Procediments Generales en 

Fisioteràpia II 
6 OB 

---- Cinesiteràpia 6 OB 

---- 
Fisioteràpia en 

Especialitats Clíniques I 
3 OB 

---- Patologia Quirúrgica 6 OB 

---- Valoració en Fisioteràpia II 4 OB 
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Tercer curs Total crèdits: 86 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia  

 

 

 

Manifestacions de la 

motricitat humana 

Activitat física en la 

naturalesa 
6 OB 

Fonaments dels esports Ampliació dels esports 12 OB 

Entrenament esportiu Teoria de l’entrenament 2 6 OB 

Activitat física i qualitat de 

vida 

Prescripció de l’exercici 

físic per a la salut 
6 OB 

Primers auxilis 6 OB 

Gestió i recreació esportiva 

Bases econòmic -

financeres i de contractació 
6 OB 

Instal·lacions esportives 6 OB 

Ensenyament de l’activitat 

física i l’esport 

Activitat física i de l’esport 

per a persones amb alguna 

discapacitat 

6 OB 

---- 

Mètodes Específics de 

Intervenció en Fisioteràpia 

I 

5 OB 

---- Patologia Mèdica 7 OB 

---- 
Fisioteràpia en 

Especialitats Clíniques II 
6 OB 

---- 
Rehabilitació i 

terapèutiques Associades 
4 OB 

---- 
Fisioteràpia 

Cardiorespiratòria 
3 OB 

---- Fisioteràpia Integrada II 4 OB 

---- Nutrició i activitat física 3 OP 
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Quart curs Total crèdits: 63 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia  

Entrenament esportiu Teoria de l’entrenament 3 6 OB 

Ensenyament de l’activitat 

física i l’esport 

Disseny, intervenció i 

avaluació en l’educació 

física i l’esport 

6 OB 

Pràctiques externes Pràctiques externes 12 OB 

---- Farmacologia 5 OB 

---- 
Patologia Ginecològica i 

Pediàtrica 
3 OB 

---- Radiologia 3 OB 

---- 

Mètodes Específics de 

Intervenció en Fisioteràpia 

II 

7 OB 

---- 

Mètodes Específics de 

Intervenció en Fisioteràpia 

III 

6 OB 

---- Fisioteràpia Integrada III 3 OB 

---- 
Organització i Gestió 

Sanitaria 
3 OB 

Pràctiques externes Fisioteràpia Geriàtrica 6 OB 

---- Optativa 3 OP 

 
 

Optativa a escollir entre: 

 

 
 

OPTATIVES 

Assignatura Crèdits 

Tècniques específiques en fisioteràpia 3 

 

Maneig del dolor 3 
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Cinquè curs Total crèdits: 69 ECTS 

Matèria Assignatura Crèdits  Tipologia  

Activitat física i qualitat de 

vida 

Mitjans i mètodes de 

recuperació 
6 OB 

Gestió i recreació esportiva Recreació, oci i turisme 6 OB 

Formació optativa 

Noves tendències en 

l’entrenament esportiu 
6 OP 

Noves tendències en la 

gestió i recreació esportiva 
6 OP 

Treball de fi de grau Treball de fi de grau 12 OB 

Treball de fi de grau Treball de Fi de Grau 6 OB 

Pràctiques externes Fisioteràpia Hospitalària 6 OB 

Pràctiques externes 
Fisioteràpia en Atenció 

Primària 
6 OB 

Pràctiques externes Fisioteràpia Domiciliària 6 OB 

Pràctiques externes 

Practiques Tutelades 

Opcional: investigació, 

esport, hidroteràpia, 

externes 

6 OB 

---- Optativa 3 OP 

 

 
Optativa a escollir entre: 

 
 

OPTATIVES 

Assignatura Crèdits 

Teràpies afins en el maneig del dolor 3 

 

Introducció a la teràpia manual manipulativa perifèrica 3 
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Direcció estratègica i de govern 
 

Qualitat i avaluació 

 

EUSES Terres de l’Ebre ha dut a terme les accions següents durant el curs acadèmic 2017-

18: 

 

Ensenyaments de grau 

 

La URV té definides la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les 

responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments en el Sistema Intern de 

Garantia de la Qualitat (SIGQ en endavant) dels centres docents. En aquest context, EUSES 

TE ha dissenyat i aprovat la seva Política de qualitat i el Manual de Qualitat on es defineixen 

els processos que en formen part. 

 

 Política de Qualitat: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Política-de-

qualitatdEUSES-TE-x-web1.pdf 

 Manual de Qualitat: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Manual-

QualitatEUSES-TE.pdf  

 Processos de qualitat: 

o Estratègics: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-

qualitatestratègics.pdf 

o Clau: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-

qualitatclau.pdf 

o De suport: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-

qualitatde-suport.pdf 

 

Des de la implantació de les titulacions de grau a EUSES TE – centre adscrit a la URV fins 

a l’actualitat, s’han assolit els objectius següents: 

 Definir i aprovar la política de qualitat d’EUSES TE, aprovada per Junta de Govern 

el 31/10/2017 (http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pol%C3%ADtica-

de-qualitatdEUSES-TE-x-web.pdf). 

 Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de qualitat d’EUSES TE – centre adscrit a 

la URV, aprovada per Junta de Govern el 31/10/2017 

(http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-

cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-

lebre-documents/). El disseny del SIGQ es va fer prenent com a base el model 

d’assegurament de la qualitat de la URV, aprovat en Consell de Govern i adaptant-

lo a les característiques pròpies d’EUSES TE i les seves titulacions. 

 Crear un espai web on fer públics els documents relacionats amb el seguiment de 

la qualitat d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya): 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-

cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-

lebre-documents/  

 

Pel que fa a la informació pública, en aquest moment la política de qualitat és accessible a 

la web d’EUSES Terres de l’Ebre (http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-

fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/ i 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-

cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-

documents/), així com les memòries verificades dels graus i els indicadors dels 

ensenyaments referents al curs 2016-17. 

 

http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Política-de-qualitatdEUSES-TE-x-web1.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Política-de-qualitatdEUSES-TE-x-web1.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Manual-QualitatEUSES-TE.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Manual-QualitatEUSES-TE.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitatestratègics.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitatestratègics.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitatclau.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitatclau.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitatde-suport.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitatde-suport.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pol%C3%ADtica-de-qualitatdEUSES-TE-x-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pol%C3%ADtica-de-qualitatdEUSES-TE-x-web.pdf
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-lebre-documents
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-lebre-documents
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-lebre-documents
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-acampus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-documents/
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També, hi és públic el Manual del Sistema Intern de Garantia de Qualitat i tot allò relacionat 

amb l’àmbit de la qualitat en el centre, que ha passat a tenir un lloc més visible al web, ja 

que s’ha renovat i, amb el nou disseny, s’ha elaborat una secció destinada a la garantia de 

la qualitat, on es publiquen tots aquells temes vinculats a la qualitat dels ensenyaments. 

 

A continuació es presenta la informació específica complementària sobre el sistema de 

garantia de la qualitat de les dos titulacions que s’imparteixen a EUSES Terres de l'Ebre - 

centre adscrit a la URV. 

 

L’informe de seguiment del Grau de Fisioteràpia del curs 2016/17 que s’ha elaborat, basat 

en el SIGQ del centre i els requeriments d’AQU Catalunya, és fruit de l’anàlisi dels 

indicadors i evidències generades durant el curs, observant els punts forts i febles derivats 

i especificant propostes de millora com a resultat de l’anàlisi de la qualitat de 

l’ensenyament. 

L’objectiu de dur a terme un seguiment anual del desenvolupament de les titulacions és 

fomentar la millora contínua dels ensenyaments desenvolupats a EUSES Terres de l’Ebre. 

Això es fa a partir del pla de millora, que comporta l’elaboració del informe. 

 

Finalment, en el marc de les diferents accions del procés d’acreditació dels estudis de CAFiE 

a la URV, el dia 14 de març de 2018, el Comitè d’Avaluació Externa (CAE) d’AQU Catalunya 

va realitzar la visita a les instal·lacions d’Amposta. L’avaluació per a l’acreditació del Grau 

en CAFiE d’EUSES TE – centre adscrit a la URV dut a terme per AQU Catalunya encara no 

ha finalitzat però s’espera un informe favorable de la Comissió Específica de Ciències de la 

Salut en base a les conclusions preliminars fetes pel propi CAE.  

 

Activitats de formació de grau 
 
En aquest curs acadèmic 2017-2018 s’han matriculat a EUSES Terres de l’Ebre un total de 

316 alumnes:  

 

 Grau de Fisioteràpia: 57 alumnes a 1r curs, 60 alumnes a 2n curs, 46 a 3r curs i 59 

a 4t curs. 
 Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: 20 alumnes a 1r curs, 19 alumnes a 

2n curs, 20 a 3r curs i 34 a 4t curs. 
 

 Doble titulació de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport ( CAFE) y Fisioteràpia: 1 

alumna en el 1r curs. 

 

 
 

Activitats d’extensió universitària 
 

La programació d’activitats acadèmiques acceptades i desenvolupades per la Junta de 

Govern per als Graus universitaris en Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport es detallen a continuació: 

 

 

Actes 

1- Acte de Benvinguda del curs acadèmic 2017-2018 amb la presentació a càrrec del 

Sr. Xavier Nadal Mestre, director d’EUSES Terres de l’Ebre. 

2- 2a Jornada anual d’EUSES Alumni. 

3- Presentació dels Treballs de Fi de grau amb el tribunal corresponent. 

4- Acte de Graduació de la 3a promoció de Graduats/des en Fisioteràpia i en Ciències 

de l’Activitat Física i l’Esport. 
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Jornades 

1- Jornades de Portes Obertes 2017-2018: Amb l'organització de les Jornades de 

Portes Obertes, EUSES TE obre els seus centres universitaris a tots aquells 

estudiants que vulguin conèixer, in situ, les nostres instal·lacions, el nostre 

professorat i els nostres estudis. Les JPO 2018 es van desenvolupar els dies 14 

d’abril, 5 de maig i 2 de juny. 

 

2- Fires i esdeveniments: 

 

Participació al Fòrum Jove d’ensenyament de les Terres de l’Ebre a Amposta 

Participació al VI Fòrum d’ocupació universitària (Campus URV de Tortosa). 

II Jornada Fragilitat Terres de l’Ebre 2018 

Jornada de Salut Pública PINSAP (Tortosa). 

Dia de l’emprenedoria del sud de Catalunya (Tarragona). 

XXXIV Jornades mèdiques. 

VII Jornada de Fisioteràpia (Musculoesquelética) 

Participació a les activitats celebrades per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat 

Física i de l’Esport. 

VII Jornada Interuniversitària a la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia de 

presentacions de Treballs de Fi de Grau.  

XIII Congrés Societat Catalano Balear de Fisioteràpia. 

Jornada cardiologia i esport. 

Realització de les pràctiques clíniques externes dels alumnes de 2n i 3r curs de 

Fisioteràpia. 

Realització de les pràctiques clíniques externes dels alumnes de 4t curs del Grau en 

Fisioteràpia i del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

Programa de voluntariat 616. 

Participació dels alumnes de CAFiE com a voluntaris en els serveis de monitoratge 

de les Jornades Multiesportives de Tortosa i Amposta. 

Participació dels alumnes de fisioteràpia com a voluntaris en els serveis de 

fisioteràpia d’algunes curses de renom de les Terres de l’Ebre.  

Concurs a la millor fotografia dintre de l’assignatura  Recreació i paisatge esportiu 

del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

Participació a la fira d’Amposta com a expositors amb la col·laboració d’alumnes. 

Celebració del V torneig de Nadal de futbol sala amb equips del Grau en Fisioteràpia 

i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

Acreditació del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

Participació dels alumnes de fisioteràpia i CAFE com a voluntaris al torneig MIC. 

Participació a la fira Expo Ebre com a expositors amb la col·laboració d’alumnes. 

Participació al Saló d’Ensenyament BCN. 

Participació en el Tortosa English Festival (debat en anglès) i coreografia dels 

alumnes de Dansa de primer de CAFE. 

Participació dels alumnes de fisioteràpia com a Voluntaris al 1r congrés 

Internacional de Fisioteràpia de Barcelona, celebrat els dies 4 i 5 de maig. 

 

3-Seminaris i cursos: 

 

Sessions Càpsules Formatives  

Seminaris del Treball de Fi de Grau. 

Seminaris d’anglès del TFG. 

Curs DEA + Suport Vital Bàsic amb certificació per als alumnes de tercer del Grau 

en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

Sessió realitzada per alumnes de bitlles catalanes adaptades per als usuaris del 

Centre la Duna de Deltebre. 
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Formació i xerrada sobre GPS a càrrec de Manu Lapuente (Smart Performance) 

Futbol 1. 

Jornada d’esports adaptats, per part dels alumnes de 4t curs de Fisioteràpia i de 3r 

curs de CAFE, amb l’associació de persones con discapacidad, COCEMFE Baix 

Maestrat BAMESAD  

Xerrada sobre les sortides professionals als alumnes de 4t de Fisioteràpia, per part 

del col·legi de fisioterapeutes de Catalunya, desembre 2017. 

 

 

4-Sortides: 

 

- Visita a l’INECF de Barcelona.  

- Visita al CAR de Sant Cugat i circuit de Catalunya.  

- Fira EFisport i visita al Parlament de Catalunya.  

- Visita al Metropolitan Iradier de Barcelona . 

- Sortida a la Vall de Boí.  

- Visita Anella Olímpica Jocs del Mediterrani 

- Realització de visita i observació de proves d’esforç a la Clínica Terres de l’Ebre. 

- Visita als entrenaments del Club Gimnàstic de Tarragona i del Reus Deportiu de 

futbol (Futbol 2). 

- Visita Royal Tàrraco centre de Fitness de Tarragona. 

- Visita a les instal·lacions del Reus Deportiu. 

 
 

Dades de contacte 
 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  

Centre Universitari d’Amposta 

C/ Sebastià Juan Arbó, 2 

(43870) Amposta 

TARRAGONA 

 

- Horari d’atenció de Secretaria Acadèmica: 08:00 a 15:30h 

 

- Telèfon: 977 44 80 93 

 

- Correus de contactes:  
 

mcid@euseste.es 

ja.lopez@euseste.es 

meri.cecilia@euseste.es 

 

- Plana web: http://euses.cat/estudios/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-

fisica-y-del-deporte-cafe/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte-

campus-terres-de-lebre/?lang=es 

 

 

Grau en Fisioteràpia 

Edifici Seminari de Tortosa 

Carretera d’accés al Seminari, 17 

(43500) Tortosa 

TARRAGONA 

 

- Horari d’atenció de Secretaria Acadèmica: 11:00h a 19:00h 

 

- Telèfon: 977 44 80 93 

mailto:mcid@euseste.es
mailto:ja.lopez@euseste.es
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- Correu de contacte:  

 

mcid@euseste.es 

ja.lopez@euseste.es 

meri.cecilia@euseste.es 

 

- Plana web: http://euses.cat/estudios/grados/grado-en-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-lebre/?lang=es 

 

 

Doble titulació de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) y Fisioteràpia  

Edifici Seminari de Tortosa 

Carretera d’accés al Seminari, 17 

(43500) Tortosa 

TARRAGONA 

 

Centre Universitari d’Amposta 

C/ Sebastià Juan Arbó, 2 

(43870) Amposta 

TARRAGONA 

 

- Horari d’atenció de Secretaria Acadèmica: 8:00h a 19:00h 

 

- Telèfon: 977 44 80 93 

 

- Correu de contacte:  

 

mcid@euseste.es 

ja.lopez@euseste.es 

meri.cecilia@euseste.es 

 

- Plana web: http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-

campus-terres-de-lebre/ 

mailto:mcid@euseste.es
mailto:ja.lopez@euseste.es
http://euses.cat/estudios/grados/grado-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/?lang=es
http://euses.cat/estudios/grados/grado-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/?lang=es
mailto:mcid@euseste.es
mailto:ja.lopez@euseste.es

