
 
 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIES CLÍNIQUES I EXPERIMENTALS DEL 

SISTEMA NERVIÓS 

2015-16 

 
Màster interuniversitari entre la Universitat Rovira i Virgili (URV; Catalunya) 
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Màster oficial reconegut pel Ministeri d’Educació d’Espanya. 

 

Especialitats (tres possibles ofertes formatives): 

 Especialista en Investigació en Neurotoxicologia i 

Neuropsicofarmacologia 

 Especialista en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica invasiva 

 Especialista en Neurorrehabilitació 

 

Abans d’accedir a qualsevol de les tres especialitats cal cursar una sèrie 

d’assignatures obligatòries comunes a totes elles. 

 
Assignatures comunes: 
 

1. Dissenys  d'investigació  i  anàlisi  de  dades  (6  crèdits  ECTS).  
Introducció  al  mètode  científic  i  el  disseny  experimental  i  clínic. 

2. Neurobiologia  i  Neurofisiologia  (6  crèdits  ECTS).  Dóna  a  
conèixer  els  mecanismes  i  fenòmens  que  tenen  lloc  durant  
l'establiment,  consolidació,  remodelació  i  funcionament  de  les  
connexions  sinàptiques  que  són  la  base  de  l'organització  del  
sistema  nerviós  tant  central  com  perifèric.  Introdueix  conceptes  
bàsics  de  lesió,  neuroinflamació  i  reparació.  Així  mateix,  ofereix  
una  visió  dels  últims  avenços  en  l'anàlisi  de  l'activitat  funcional  
i  la  seva  relació  amb  la  conducta  de  l'organisme.  
Completament  virtual. 

3. Neuroanatomia  (6  crèdits  ECTS).  Dóna  a  conèixer  les  diferents  
estructures  i  sistemes  neurals  implicats  en  les  funcions  del  
sistema  nerviós.  Ofereix  una  visió  de  les  tècniques  de  
neuroimatge  per  a  l'estudi  morfològic  i  funcional  del  sistema  
nerviós.  Completament  virtual. 

4. Treball  fi  de  màster  (20  crèdits  ECTS).  És  completament  
presencial  però  no  necessàriament  en  els  nostres  laboratoris pot 
ser en un  laboratori  o  un  hospital  en  concret  que l’alumne tingui 
contacte. 

 



 
1) Especialitat  en  Neurotoxicologia  i  Neuropsicofarmacologia:  
S'ofereix  com  virtual  (no  presencial)  encara  que  algunes  assignatures  
tenen  un  component  presencial  i  per  tant  cal  consultar  amb  cada  
professor  responsable  abans  de  matricular-se.  En  altres  la  
presencialitat  és  optativa  i  no  és  condició  necessària  per  superar  les  
assignatures  però  si  per  optar  a  notes  altes.  Aquests  itineraris  són  
interuniversitaris. 

1. Bases  de  la  Neurotoxicologia  (5  crèdits  ECTS).  Aquesta  
assignatura  dóna  coneixements  bàsics  en  toxicologia  
(Toxicocinètica  i  biotransformació)  i  presenta  al  Sistema  Nerviós  
com  a  diana  de  tòxics  mediambientals,  la  seva  vulnerabilitat  
estructural  i  funcional  així  com  els  principals  agents  
neuroactius. 

2. Psicofarmacologia:  Bases  i  Investigació  (4  crèdits  ECTS).  
Aquesta  assignatura  dóna  coneixements  bàsics  en  
psicofarmacologia.  Revisa  els  principals  grups  de  psicofàrmacs  i  
drogues  d'abús  per  entendre  els  canvis  neuroadaptativos  
derivats  de  les  seves  exposicions. 

3. Obesitat  i  addicció:  sistemes  neuroquímics  comuns.  (3  crèdits  
ECTS)  Els  estudis  de  neuroimatge  mostren  que  en  l'obesitat  hi  
ha  alteracions  de  la  via  dopaminèrgica  que  regulen  la  
sensibilitat  al  reforç  i  que  també  estan  implicades  en  el  
desenvolupament  d'addiccions  a  drogues  d'abús.  Els  
neuropèptids  que  regulen  el  balanç  energètic  a  través  de  
l'hipotàlem  també  regulen  l'activitat  dopaminèrgica  el  que  
suposa  que  hi  ha  un  solapament  dels  sistemes  de  neuropèptids  
que  regulen  addicció  i  l'obesitat.  El  consum  excessiu  de  menjar  
podria  ser  un  mecanisme  pel  qual  els  circuits  i  els  
neuropèptids  implicats  en  el  reforç  es  veiessin  alterats  tal  com  
passa  amb  el  consum  excessiu  de  drogues  d'abús  i  el  
desenvolupament  d'addiccions. 

4. Epigenètica  i  Psicopatologia.  (3  crèdits  ECTS)  Des  de  fa  
dècades  sabem  que  els  trastorns  psiquiàtrics  es  desenvolupen  
sobre  la  base  de  la  interacció  entre  gens  i  ambient.  Per  tant,  
conèixer  l'etiologia  d'un  trastorn  passa  per  abordar  els  principis  
de  l'epigenètica,  i  així  comprendre  com  l'epigenoma  contribueix  
al  desenvolupament  dels  diferents  endofenotips  biològics  
subjacents  en  un  trastorn  psiquiàtric. 

5. Models  experimentals  de  vulnerabilitat  a  trastorns  
neuropsiquiàtrics  (4  crèdits  ECTS).  Aquesta  assignatura  pretén  
que  els  alumnes  coneguin  que  l'efecte  de  les  substàncies  
neuroactives  és  diferent  en  funció  de  la  vulnerabilitat  fenotípica  
i  genotípica  dels  subjectes.  També  presenta  els  principals  
models  animals  per  a  l'estudi  de  trastorns  psicopatològics  i  les  
funcions  cognitives. 

6. Epidemiologia  i  salut  pública  (4  crèdits  ECTS).  El  seu  objectiu  
bàsic  és  que  l'estudiant  pugui  interpretar  els  estudis  en  
epidemiologia  aplicats  a  la  neurotoxicologia  ia  les  
drogodependències. 

7. Valoració  funcional  del  sistema  nerviós  (5  crèdits  ECTS).  
Components  principals  de  la  valoració  neurològica  rutinària,  



conductual  i  cognitiva.  Principals  eines  per  a  la  valoració  
neuropsicològica  tant  en  adults  com  en  nens.  Quadrimestral. 

8. Models  experimentals  in  vitro  i  tècniques  de  neuroquímica  (4  
crèdits  ECTS).  Formació  en  cultius  cel·lulars,  coneixements  
generals  i  cultiu  de  cèl·lules  dels  teixits  nerviós,  per  a  la  seva  
aplicació  a  l'estudi  de  la  Neurotoxicologia. 

9. Manipulació  d'animals  d'experimentació  (8  crèdits  ECTS).  
Formació  en  manipulació  i  experimentació  animal.  Per  capacitar  
els  futurs  investigadors  com  a  usuaris  d'animals  
d'experimentació. 

10.Models  animals:  processos  cognitius  i  psicopatologia  (4  crèdits  
ECTS).  Descripció  i  estudi  dels  models  animals  més  comuns  per  
a  l'estudi  dels  processos  cognitius.  S'estudiaran  també  els  
models  animals  desenvolupats  per  a  l'anàlisi  farmacològic  i  
neurobiològic  de  les  psicopatologies  més  comuns. 

11.Neuroendocrinologia  i  Neuroimmunologia  (4  crèdits  ECTS).  
L'objectiu  d'aquesta  matèria  és  l'estudi  de  la  comunicació  
multidireccional  dels  sistemes  nerviós,  endocrí  i  immune.  
S'estudiaran  les  característiques  bàsiques,  funcionals  i  aplicades  
de  les  interaccions  entre  aquests  sistemes,  els  seus  missatgers  
i  la  seva  implicació  en  la  regulació  de  processos  fisiològics  i  
patològics.  Tot  això  s'abordarà  des  d'una  perspectiva  
neurocientífica. 

 
Hi  ha  2  presencialitats  voluntàries:  una  setmana  a  Almeria  (gener)  i  
una  altra  a  Reus  (Juny).  Es  tracta  de  seminaris  impartits  per  experts  
de  tot  el  món. 
 
 
2) Especialista  en  Fisioteràpia  Neuromusculoesquelética  invasiva: 

1. Diagnòstic  i  tractament  (conservador  i  invasiu)  de  la  Síndrome  
del  dolor  miofascial  (9  crèdits  ECTS).  És  una  assignatura  
teoricopràctica.  Es  tracta  de  donar  el  coneixement  i  l'habilitat  
per  poder  identificar  bandes  tenses  i  punts  gallet  en  tots  els  
músculs,  adjudicar  el  dolor  d'un  pacient  a  la  presència  de  
punts  gallet  en  els  músculs  corresponents  i  tractar  els  músculs  
amb  PGM  tant  de  manera  conservadora  com  invasiva  . 

2. Neuroanatomia  del  dolor  (4  crèdits  ECTS).  Formació  sobre  la  
fisiologia  del  dolor  aprofundint  en  les  estructures  anatòmiques  
implicades. 

3. Imatge  per  ecografia  (4  crèdits  ECTS).  Avaluació  de  punts  
gallet  miofascials  per  tècniques  d'imatge.  Tractament  invasiu  
guiat  per  imatge. 

4. Punció  seca  en  sòl  pelvià  (4  crèdits  ECTS). Es  tracta  de  donar  
el  coneixement  i  l'habilitat  per  poder  identificar  bandes  tenses  i  
punts  gallet  en  la  musculatura  del  diafragma  pèlvic.  És  una  
assignatura  teoricopràctica. 

5. Punció  seca  en  situacions  d'espasticitat  (4  crèdits  ECTS).  Es  
tracta  de  donar  el  coneixement  bàsic  sobre  l'origen  
fisiopatològic  de  l'espasticitat,  explorar  i  oferir  l'habilitat  per  
poder  tractar  els  punts  gallet  invasivament.  És  una  assignatura  
teoricopràctica. 



6. Punció  seca  en  l'àrea  de  l'articulació  temporomandibular  (4  
crèdits  ECTS).  Es  tracta  de  donar  el  coneixement  bàsic  sobre  
l'origen  fisiopatològic  de  les  patologies  derivades  de  l'articulació  
temporomandibular  i  estructures  implicades.  Així  com  l'habilitat  
per  a  explorar  i  tractar  els  punts  gallet  implicats  invasivament.  
És  una  assignatura  teoricopràctica. 

 
3) Especialista  en  Neurorehabilitació: 

1. Alteracions  motores:  avaluació  i  rehabilitació  (5  crèdits  ECTS).  
Introducció  al  sistema  motor.  Alteracions  motores  perifèriques  i  
centrals.  Avaluació  del  problema  motor.  Rehabilitació  de  la  
disfunció  motora.  Ajudes  tècniques. 

2 Alteracions  sensorials:  avaluació  i  rehabilitació  (5  crèdits  ECTS).  
Introducció  als  sistemes  sensorials.  Alteracions  sensorials  
perifèriques  i  centrals.  Avaluació  del  problema  sensorial.  
Rehabilitació  de  la  disfunció  sensorial.  Ajudes  tècniques. 

3 Alteracions  cognitives:  avaluació  i  rehabilitació  (5  crèdits  ECTS).  
L'objectiu  final  d'aquesta  assignatura  és  aproximar  a  l'alumne  al  
coneixement  de  les  repercussions  del  funcionament  nerviós  
sobre  la  conducta.  Es  donaran  a  conèixer  les  tècniques  en  
avaluació  i  diagnòstic  en  neuropsicologia  humana,  tant  a  nivell  
teòric  com  pràctic,  associades  a  les  principals  alteracions  
neuropsicològiques  derivades  del  dany  cerebral  adquirit  tant  en  
població  infantil  com  adulta.  Així  mateix,  s'abordarà  la  
rehabilitació  neuropsicològica  proporcionant  una  sèrie  d'eines  
terapèutiques  que  tenen  com  a  objectiu  tant  la  recuperació  
d'aquestes  funcions  com  l'adaptació  funcional  del  subjecte  al  
seu  entorn,  analitzant  quines  són  les  tècniques  
neuropsicològiques  més  eficaces  i  proposant  guies  d'actuació  
terapèutica  orientades  a  cada  cas. 

4 Anàlisi  de  la  marxa  (3  crèdits  ECTS).  L'assignatura  té  com  a  
primer  objectiu  explicar  com  s'adquireix  de  la  marxa  (des  de  la  
postura  fetal  a  la  bipedestació  i  marxa),  i  la  seva  evolució  des  
de  la  seva  adquisició  fins  l'adult,  així  com  les  característiques  i  
les  fases  de  les  que  consta  en  absència  de  patologies  (fase  de  
suport,  enlairament,  oscil·lació  ...).  Característiques  de  les  
principals  malalties  neurològiques  (prenent  com  a  paradigma  la  
paràlisi  cerebral  en  les  seves  diferents  expressions,  encara  que  
s'assenyalaran  altres  síndromes  com  les  distròfies  musculars  i  
altres  miopaties)  i  les  alteracions  de  la  marxa  secundàries  a  
aquestes  i  que  són  expressió  de  les  alteracions  neuro-
ortopèdiques  .  La  descripció  de  la  marxa  normal  i  patològica  es  
recolzarà  amb  imatges  en  vídeo.  En  darrer  lloc  es  realitzarà  
una  descripció  dels  mitjans  actuals  de  valoració  de  la  marxa,  
des  de  l'examen  visual  directe  fins  a  les  noves  tecnologies. 

5 Robòtica  aplicada  a  la  rehabilitació  (6  crèdits  ECTS).  En  
l'assignatura  que  es  proposa  es  pretén  mostrar  a  l'alumne  
l'estat  actual  dels  robots  en  general  i  la  seva  aplicació  
particular  al  camp  de  la  neurorehabilitació.  S'estudiaran  tant  els  
robots  manipuladors  com  els  robots  mòbils,  particularitzant  als  
robots  cognitius  i  als  robots  usats  per  a  rehabilitació  /  ajuda  
motora.  S'analitzarà  la  manera  en  què  l'humà  i  el  robot  poden  



obtenir  realimentació  entre  ells,  a  través  de  senyals  bioelèctrics  
i  amb  realimentació  de  força.  I  finalment  s'estudiaran  els  
elements  fonamentals  d'aquests  robots  i  es  realitzaran  
pràctiques  sobre  els  mateixos  per  tal  de  desmitificar  davant  
dels  alumnes  el  concepte  de  robot,  incidint  en  la  necessitat  del  
treball  en  equip  entre  enginyers  i  científics  per  a  la  
implementació  pràctica. 

6 Noves  tecnologies  aplicades  a  l'avaluació  i  rehabilitació  motora  
(4  crèdits  ECTS).  La  Realitat  Virtual,  Simuladors,  i  Videojocs  
s'estan  revelant  com  a  grans  alternatives  o  complements  per  a  
la  pràctica  clínica  dins  de  la  neurorehabilitació.  En  aquesta  
assignatura  s'introdueixen  els  alumnes  en  aquesta  nova  vessant  
tecnològica,  des  de  la  concepció  merament  recreativa  a  la  seva  
aplicació  a  l'avaluació  i  la  rehabilitació  de  la  disfunció  motora.  
D'altra  banda  s'exposaran  les  bases  biològiques  i  tecnològiques  
de  les  tècniques  d'estimulació  funcional  i  la  seva  utilitat  en  la  
rehabilitació  de  la  funció  motora. 

7 Noves  tecnologies  aplicades  a  l'avaluació  i  rehabilitació  sensorial  
(4  crèdits  ECTS).  Les  noves  tecnologies  s'estan  convertint  en  
un  gran  aliat  de  la  rehabilitació.  Des  de  l'ús  d'implants  a  
l'aplicació  de  la  Realitat  Virtual  o  els  Videojocs.  En  aquesta  
assignatura  s'establiran  les  bases  teòriques  d'aquestes  
aplicacions  i  s'estudiaran  els  diferents  esforços  que  s'estan  fent  
per  a  la  seva  aplicació  a  l'avaluació  de  la  funció  sensorial  i  la  
seva  posterior  rehabilitació. 

8 Noves  tecnologies  aplicades  a  l'avaluació  i  rehabilitació  cognitiva  
(4  crèdits  ECTS).  Els  progressos  experimentats  en  el  camp  de  
les  tecnologies  de  la  informació  i  comunicació  han  possibilitat  la  
utilització  de  noves  eines  en  valoració  i  rehabilitació  
neuropsicològica.  A  través  d'aquesta  assignatura  s'abordaran  les  
evidències  científiques  en  l'avaluació  i  rehabilitació  neurològica  
cognitiva,  fent  referència  a  les  últimes  aportacions  dels  
investigadors  de  tot  el  món  sobre  l'aplicació  de  les  noves  
tecnologies  al  disseny  de  proves  d'avaluació  i  programes  de  
rehabilitació,  així  com  els  aspectes  que  han  demostrat  
efectivitat  real  en  la  pràctica  clínica  tant  amb  població  infantil  
com  amb  adults. 

9 Neuroimatge  aplicada  a  l'avaluació  ia  l'avaluació  de  la  
rehabilitació  (3  crèdits  ECTS).  Fonaments  de  les  tècniques  de  
neuroimatge.  Aplicacions  en  l'avaluació  motora,  sensorial  i  
cognitiva.  Aplicacions  a  la  neurorehabilitació. 

10 Desenvolupament  i  plasticitat  del  sistema  nerviós  (4  crèdits  
ECTS).  En  aquesta  assignatura  es  pretén  fer  una  descripció  
dels  principals  processos  genètics  i  epigenètics  que  regulen  la  
formació  d'un  Sistema  Nerviós.  Es  descriuran  els  esdeveniments  
cel·lulars  i  moleculars  més  importants  del  procés  de  
neurodesenvolupament  a  nivell  prenatal  i  postnatal.  Es  farà  
especial  èmfasi  en  els  processos  postnatals  de  maduració  i  
reestructuració  del  sistema  nerviós,  com  a  base  neurobiològica  
de  la  plasticitat  infantil.  Finalment  es  descriuran  els  mecanismes  
que  intervenen  en  la  plasticitat  del  sistema. 

 


