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9:00

Efectes Warm Up Específic en esquiadors U16
d’esquí alpí. Estudi de sèries interrompudes

Valoració de la funció respiratòria
en la lesió medular

 Rafel Donat Roca

 Andrea Morgado Pérez

Efectes de la teràpia Tecar en lesions
esportives de l’extremitat inferior:
Estudis en cadàver

Canvis en el gruix muscular de l’avantbraç
i del quàdriceps mitjançant ecografia després
d’un programa de prehabilitació de 8 setmanes en candidats a trasplantament renal

 Jacobo Rodríguez-Sanz

Efectes en la funció muscular i capacitat
a l’exercici d’un programa de prehabilitació
en candidats a trasplantament renal

15:00

 Carles Fernández Jané

Immediate effects of isotonic versus isometric
exercise on shoulder mechanical threshold
in pain-free individuals

 Elena Muñoz Redondo

Coneixements, actituds, creences i pràctiques professionals dels fisioterapeutes
envers l’activitat física i el sedentarisme.
Revisió panoràmica

18:00

Eficàcia de la punció seca en la símdrome
del túnel carpià: assaig clínic aleatoritzat
 Jordi Gascón García

Efectes de la imatge motora graduada
al dolor del membre fantasma:
revisió sistemàtica

Grau de satisfacció amb el tractament
fisioterapèutic en una Unitat d’Atenció
Intermitja Oncològica

 Sandra Rierola Fochs

 Almudena Medina Rincón

Efecte de la cafeïna sobre la neurotransmissió
neuromuscular espontànea

Blood flow effects of percutaneous peripheral
nerve stimulation

 Raquel Gutierrez Monzó

 Miquel Delicado Miralles

Avaluació multidimensional de la salut de
residents institucionalitzats a Catalunya:
Projecte Resicovid
 Aina Carbó-Cardeña

 Mireia Solà Madurell

10:00

Programa d’exercici físic per a dones amb
síndrome de fatiga crònica

Efectivitat d’un protocol d’entrenament amb
el Dispositiu de Facilitació de Moviment
Cervical en subjectes amb dèficit de força
de la musculatura profunda cervical
i Discapacitat lleu de coll. Estudi Pilot

 Sergi Beltran Font

Competences to promote healthy ageing
across the lifespan: a scoping review
 Carles Fernández Jané

 Sebastián Eustaquio Martin Pérez

 Andrea Morgado Pérez

12:00

Health Literacy Training Methods in Physiotherapy Education and Clinical Practice:
Scoping review

16:00

Aprenentatge experiencial sobre dolor
persistent en fisioterapeutes:
estudi quasi experimental

Inappropriate Patient Sexual Behavior
in Physiotherapy:a Systematic Review
 Silvia Solé Cases

 Mireia Campoy Vila

 Pilar Pardos Aguilella
Validesa convergent de l’Escala Tinetti
en p
 acients amb ictus en fase subaguda

Increment de to i rigidesa en el Rodó Major
de jugadors d’handbol

 Adrián Arranz Escudero

 Sandra Jiménez del Barrio

Efectes d’un programa d’atenció psicomotriu
en el desenvolupament integral i la qualitat
de vida dels nens/es prematurs tardans
i les seves famílies
 Sònia Marcos Ruiz

El valor de la fisioteràpia vestibular basat
en l’experiència del pacient
 María Muñoz Carvajal

Effect of a physical therapy program
on c hemotherapy-induced peripheral
neuropathy
 María López Garzón

11:00

13:00

Efectes de la mobilització instrumental de la
musculatura cervical a la cefalea tensional
 Sara Cabanillas Barea

Selecció de pacients i criteris de progressió
d’exercici per dolor cervical inespecífic

How COVID-19 Pandemic Affected
Urinary Incontinence and its M
 anagement
in Nursing Homes: a Descriptive
Phenomenological Study
 Vinicius Rosa de Oliveira

 Beatriz Carpallo Porcar

Evaluació de la confiança i validesa de la
prova 4-meters walk test i 10-meters walk test
per mesurar la velocitat de la marxa i la seva
correlació amb la prova 5 times Sit-to-Stand
en supervivents a un ictus en fase crònica

 Regina Pané Alemany

 Rosa Cabanas-Valdés

 Anna Andreu Povar

17:00

Eficàcia en la severitat de fatiga d’un
programa de tele-rehabilitació asincrònic
en pacients post-COVID-19: estudi pilot

Eficàcia de l’electroestimulació perineal de
superfície versus l’electroestimulació intracavitària al tractament de la incontinència
urinària secundaria a prostatectomia radical
a curt i mig termini

Tractament multimodal de fisioteràpia
per dispareunia en pacients amb càncer
de mama

 Iker Villanueva Ruiz

19:00

Efectivitat de l’exercici terapèutic com
a tractament per la diàstasi del recte
abdominal en dones després del part:
Una revisió sistemàtica
 Ariadna Lletja Guijarro

