
Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
1a VOLTEIG REFLEX 

Xiquet en 

decúbit supí 

asimètric.  

 

Pròxim a la vora 

de la llitera. 
 

Terapeuta en el costat 

facial. 

 

Subjecta amb la mà 

cranial el clatell del 

xiquet i resisteix el seu 

gir.  

CAP 

Gir de 30° mirant cap al terapeuta. 

 

EXTREMITATS 

Relaxades sobre la base de suport. 

Zones de 

desencadenament: 

 

ESPAI INTERCOSTAL 5a-6a 

(6-7) COSTELLA del costat 

facial. 

 

Direcció de la pressió cap 
a dorsal, medial i cranial. 

Resposta motora: 

 

Desplaçament del centre de gravetat. 

Flexió de malucs i genolls. 

Elevació mantinguda de les cames contra gravetat, fora 

de la base de suport del tronc. 

Obertura dels braços en rotació externa. 

El braç del costat facial fa moviments cap a la línia 

mitjana. 

Mans obertes. 

Moviments laterals dels ulls. 

Moviments de deglució. 

Activació de la musculatura abdominal: respiració més 

profunda. 

Retroversió pèlvica. 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del fisioterapeuta No se situa al costat correcte de la llitera. Se situa al costat correcte de la llitera, però no 
subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni 
resisteix el gir del cap. 

Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta 
amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix 
el gir del cap, però comet algun error en la 
manipulació. 

Se situa al costat correcte de la llitera, 
subjecta amb la mà cranial el clatell del 
xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació 
perfecta. 

Posició del pacient La posició de partida del pacient no és 

correcta. 

  

La posició de partida del pacient és correcta, 

però no està col·locat pròxim a la vora de la 

llitera. 

La posició de partida del pacient és correcta i 
està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però 
comet algun error en la manipulació. 

La posició de partida del pacient és 

correcta i està col·locat pròxim a la vora de 

la llitera. Manipulació perfecta. 

Zones de 

desencadenament 

No coneix les zones de desencadenament. Coneix les zones de desencadenament, però no 
són del costat que s’està estimulant. 

Coneix les zones de desencadenament del 

costat que s’està estimulant. 

 

Requisit de valoració ≥2 

Coneix les zones de desencadenament del 
costat que s’està estimulant i la direcció de 
l’estímul és correcta. 

Resposta motora  
No sap que ha de produir-se una resposta 

motora. 

Desconeix la resposta motora. Coneix part de la resposta motora. Coneix la resposta motora completa.  

  

  



Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
2a VOLTEIG REFLEX 
Xiquet en decúbit 

lateral. Pròxim a la 

vora de la llitera. 

 

FT per darrere del xiquet. 

El terapeuta resisteix el 
moviment cap avant del 
xiquet i manté els punts de 
suport. 

BRAÇ DEL COSTAT DE BAIX 

Flexió de muscle, es manté a 90° respecte al tòrax. Colze 

estès o flexionat. Mà en posició mitjana 

 

CAMA DEL COSTAT DE BAIX 

Maluc flexionat 30°-40°. Genoll flexionat 40°. Taló alineat 

amb tuberositat isquiàtica. 

 

BRAÇ DEL COSTAT DE DALT 

Al llarg del tronc. Muscle en lleugera rotació interna. Colze 

estès. Avantbraç en lleugera pronació. Canell i dits en 

posició mitjana. 

 

CAMA DEL COSTAT DE DALT 

Maluc flexionat 30°-40°. Genoll flexionat 40°. Taló alineat 
amb tuberositat isquiàtica. 

Zones de desencadenament: 
 

1a opció: estiloide radial i 

acròmion del braç superior. 

 

2a opció: costat ventral de 
l’acròmion i EIAS de l’hemicòs 
de damunt. 

Resposta motora: 
 

Augmenta el suport sobre el muscle de davall i es desplaça 

cap al colze i la mà. 
 

Pronació de l’avantbraç; la mà es prepara per al suport. 
 

Augmenta el suport sobre l’hemipelvis de davall i es desplaça 

cap a la cama. 
 

Extensió de l’eix axial. 
 

Desplaçament del centre de gravetat. 
 

Redreçament del cap contra la gravetat. 
 

Flexió de maluc i genoll de la cama de damunt. 

 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del fisioterapeuta No se situa al costat correcte de la llitera. Se situa al costat correcte de la llitera, però no 
subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni 
resisteix el gir del cap. 

Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta 
amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix 
el gir del cap, però comet algun error en la 
manipulació. 

Se situa al costat correcte de la llitera, 
subjecta amb la mà cranial el clatell del 
xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació 
perfecta. 

Posició del pacient La posició de partida del pacient no és 

correcta. 

  

La posició de partida del pacient és correcta, 

però no està col·locat pròxim a la vora de la 

llitera. 

La posició de partida del pacient és correcta i 
està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però 
comet algun error en la manipulació. 

La posició de partida del pacient és 

correcta i està col·locat pròxim a la vora de 

la llitera. Manipulació perfecta. 

Zones de 

desencadenament 

No coneix les zones de desencadenament. Coneix les zones de desencadenament, però no 
són del costat que s’està estimulant. 

Coneix les zones de desencadenament del 

costat que s’està estimulant. 

 

Requisit de valoració ≥2 

Coneix les zones de desencadenament del 
costat que s’està estimulant i la direcció de 
l’estímul és correcta. 

Resposta motora  
No sap que ha de produir-se una resposta 

motora. 

Desconeix la resposta motora. Coneix part de la resposta motora. Coneix la resposta motora completa.  

  



Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
REPTACIÓ REFLEXA 
Xiquet en decúbit 

pron. Pròxim a la 

vora de la llitera. 

 

 

Terapeuta en el costat nucal. 

 

Subjecta amb el cos el clatell del xiquet 
i resisteix el seu gir. El terapeuta 
resisteix el moviment amb el cos per a 
frenar el gir del cap i amb les mans per 
a impedir que el xiquet menege les 
extremitats de suport. 

Cap en extensió passiva del coll i gir de 30°  

Tronc alineat amb el cap. 
 

Braç facial: flexió de muscle entre 120°-135° i abducció 

30°. 

Epicòndil medial recolzat. 

El colze del xiquet queda a l’altura de l’orella. 

Mà alineada amb muscle i maluc. 

Avantbraç recolzat per la cara palmar. 
 

Braç nucal: al costat del cos. 

L’avantbraç recolza per la cara dorsal.  
 

Cama nucal: maluc en flexió de 30°-40°.  

Cuixa en rotació externa i abducció, còndil medial del 

fèmur recolzat. 

Peu alineat amb el maluc i el muscle. 

El taló alineat amb la tuberositat isquiàtica homolateral. 
 

Cama facial: relaxada i estesa al llarg del cos. 

 

Zones de 

desencadenament: 

 

Tuberositat externa 

del calcani del costat 

nucal i epicòndil 

medial de l’húmer del 

costat facial. 

Correcta direcció 

de l’estímul 

propioceptiu cap a 

les zones de 

desencadenament. 

Resposta motora: 

Suport sobre les extremitats: colze 

del costat facial i calcani del costal 

nucal. 

Extensió i rotació axial. 

Adreçament del tronc contra la 

gravetat. 

Moviment de pas de les extremitats: 

flexió del maluc i genoll lliures i de 

muscle nucal. 

Desplegament de les mans i dels 

peus (extremitats lliures). 

Retroversió pèlvica. 

Respiració més profunda: augment 

de respiració costal i de l’amplitud 

de la caixa toràcica. 

Resistència al gir del cap: contracció 
de músculs de la cara, llengua i ulls 
cap al costat nucal. 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del fisioterapeuta No se situa al costat correcte de la llitera. Se situa al costat correcte de la llitera, però no 
subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni 
resisteix el gir del cap. 

Se situa al costat correcte de la llitera, 

subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet 

i resisteix el gir del cap, però comet algun 

error en la manipulació.  

Se situa al costat correcte de la llitera, 
subjecta amb la mà cranial el clatell del 
xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació 
perfecta. 

Posició del pacient La posició de partida del pacient no és 

correcta.  

La posició de partida del pacient és correcta, però 

no està col·locat pròxim a la vora de la llitera. 

La posició de partida del pacient és correcta i 

està col·locat pròxim a la vora de la llitera, 

però comet algun error en la manipulació.  

La posició de partida del pacient és 

correcta i està col·locat pròxim a la vora de 

la llitera. Manipulació perfecta. 

Zones de 

desencadenament 

No coneix les zones de desencadenament. Coneix les zones de desencadenament, però no 

són del costat que s’està estimulant. 

Coneix les zones de desencadenament del 

costat que s’està estimulant. 

Requisit de valoració ≥2 

Coneix les zones de desencadenament del 

costat que s’està estimulant i la direcció de 

l’estímul és correcta. 

Resposta motora No sap que ha de produir-se una resposta 

motora.  

Desconeix la resposta motora. Coneix part de la resposta motora. Coneix la resposta motora completa.  

  

   



Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
 

REACCIÓ DE VOJTA 
Posició de partida: 
Xiquet mantingut 
verticalment pel 
tronc, amb 
l’esquena cap a 
l’examinador. 
 
 

 

Desencadenament: 
Gir sobtat del 
xiquet a la posició 
horitzontal. 
 
Es fa de forma 
bilateral: primer 
d’un costat i 
després d’altre.  
 

1a fase: 1a-10a setmana 
 
Moviment d’abraçada tipus 
Moro amb els braços i obertura 
de mans. 
 
MI superior en flexió de maluc i 
genoll, flexió dorsal de turmell, 
pronació del peu i abducció de 
dits. 
 
MI inferior en extensió, amb 
flexió dorsal de turmell, 
supinació i flexió de dits. 
 

1a fase de transició: 11a-20a 
setmana 
 
Disminueix el moviment d’abraçada 
tipus Moro, les mans estan obertes. 
 
Fins al final de la primera fase de 
transició: els braços estan en flexió 
relaxada, els MIs adopten una posició 
de flexió i els dits del peu superior ja 
no se separen. 
 

2a fase: de 4 mesos i ¾ al 
final del 7è mes 
 
Totes les extremitats 
adopten una posició de 
flexió relaxada. 
 
Mans obertes o tancades 
de manera relaxada. 
 
Peus en flexió dorsal; en la 
major part dels casos 
supins. 
 
Dits dels peus en posició 
mitjana o flexionats. 

2a fase de transició: 
després del 7è mes fins al 
final del 9è mes 
 
Braços flexionats de 
manera relaxada. 
 
Cames amb flexió de 
malucs. La flexió de 
genoll disminueix. 
 
Peus en flexió dorsal. 
 
Dits dels peus en posició 
mitjana. 
 

3a fase: després del 9è mes 
fins al 13è-14è mes 
 
Les extremitats del costat de 
dalt s’estenen. 
 
Peus en flexió dorsal. 
 
Després d’aconseguir la 

bipedestació, la reacció de 

Vojta en un xiquet sa a 

penes aporta informació, ja 

que el xiquet és capaç de 

modificar voluntàriament la 

postura a pesar de las 

aferències massives. 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del nadó La posició de partida del nadó no és 
correcta. 

Col·loca el nadó en posició vertical de 

cara a l’examinador.  

La posició de partida del nadó és correcta, però 
comet algun error en la manipulació. 

La posició de partida del nadó és correcta. 
Manipulació perfecta. 

Reconeixement de l’RP 

 

No coneix la reacció postural, ni la fase ni 
l’edat cronològica del nadó. 

Reconeix l’RP, però no reconeix ni la 

fase ni l’edat cronològica del nadó. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

Reconeix l’RP i la fase, però no l’edat cronològica 

del nadó. 

 

 

Reconeix l’RP, la fase i l’edat cronològica del 
nadó. 

Execució de la maniobra Realitza la seqüència de la maniobra 

inadequadament. 

 

No identifica la maniobra. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament, però no avalua 

bilateralment la reacció. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

Executa la seqüència de la maniobra 
adequadament i avalua bilateralment la reacció. 

Executa la seqüència de la maniobra 
adequadament i avalua bilateralment la 
reacció. Manipulació perfecta. 

Lectura cinesiològica de la 
imatge (coneix les estructures 
que cal observar) 

No sap fer la lectura cinesiològica de la 
imatge.  

Lectura molt incompleta. Lectura quasi completa. Completa. 

  



Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
 

REACCIÓ DE TRACCIÓ 
Posició de partida: 
decúbit supí; cap 
en posició 
mitjana. 
 
 

 

S’ha d’aprofitar el reflex de prensió de 

les mans: s’introdueix un dit a la mà 

del xiquet des del costat cubital. Amb 

els altres dits se subjecta la part distal 

de l’avantbraç sense tocar el dors de la 

mà (eixe estímul exteroceptiu frenaria 

el reflex de prensió). 

 
Realització: lentament s’eleva el xiquet 
fins a uns 45°.  
 

1a fase: 1a-6a setmana 
 
El cap penja cap arrere. 
 
En el període perinatal les 
cames estan flexionades i 
lleugerament  
abduïdes. 
 
Després del període 
perinatal: posició de flexió 
inerta de les cames. 
 

2a fase: de la 7a setmana al 
final del 6è mes 
 
Flexió del cap amb 
moviment de flexió de tot 
el tronc. 
 
Flexió de les cames. 
 

3a fase: 8è i 9è mes 
 
Disminueix el moviment de flexió del cap, 
del tronc i dels MIs.  
 
Extensió intermèdia del genoll.  
 
Les natges es converteixen en el punt de 
suport. El centre de gravetat es trasllada  
–activament– cap a les natges. 
 

4a fase: del mes 9è/10è al 14è  
 
El xiquet s’incorpora cap amunt. 
 
El cap està alineat amb el tronc. 
 
El moviment de flexió en la zona de 
la xarnera lumbosacra. 
 
MIs en abducció i les articulacions 
dels genolls estan en extensió 
relaxada. 
 
 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del nadó La posició de partida del nadó no és 
correcta. 

La posició de partida del nadó és correcta, 
però no li agafa les mans de forma correcta. 

La posició de partida del nadó és correcta i li 
agafa les mans de forma correcta. 

La posició de partida del nadó és correcta i li 
agafa les mans de forma correcta. Coneix el 
motiu de fer aquesta presa. 

Reconeixement de l’RP 

 

No coneix la reacció postural, ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

Reconeix l’RP, però no reconeix ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

 

Reconeix l’RP i la fase, però no l’edat 

cronològica del nadó. 

 

 

Reconeix l’RP, la fase i l’edat cronològica del 
nadó. 

Execució de la maniobra Executa la seqüència de la maniobra 

inadequadament. 

 

No identifica la maniobra. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament però no deté la tracció als 

45°. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

 

Executa la seqüència de la maniobra 
adequadament i deté la tracció als 45°. 

Executa la seqüència de la maniobra 
adequadament i deté la tracció als 45°. 
Coneix el motiu de fer-ho: la postura làbil o 
inestable permet valorar tot el cos del nadó, 
no sols la capacitat de sostenir el cap. 

Lectura cinesiològica de la 
imatge (coneix les estructures 
que cal observar) 

No sap fer la lectura cinesiològica de la 
imatge.  

Lectura molt incompleta. Lectura quasi completa. Completa. 
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REACCIÓ A LA SUSPENSIÓ VERTICAL DE PEIPER 

 
Posició de partida: en els 
primers 4-5 mesos en 
decúbit supí; després en 
decúbit pron. Cap en 
posició mitjana. Les mans 
han d’obrir-se. 
 
 

 

 
Realització: agafem el xiquet pel 
genoll o per la part distal de la 
cuixa i l’alcem ràpidament a la 
vertical amb el cap per avall.  
 
En el nadó i lactant jove se 
subjecta la part proximal de la 
cuixa. 
 

 
1a fase: de la 1a setmana al 
final del 3r mes 
 
Fase 1a (sis primeres 
setmanes): moviment 
d’abraçada tipus Moro. 
 
Fase 1b: reflex de Moro 
incomplet dels braços (sense 
abraçada). 
 
El coll està estès i la pelvis 
flexionada. 
 

 
2a fase: del 4t al 5è-6è 
mes 
 
Braços elevats cap als 
costats. 
 
Mans obertes. 
 
Coll i tronc estesos fins 
a la xarnera 
toracolumbar. 
 
La posició de flexió de 
la pelvis disminueix. 

 
3a fase: del 7è al 
9è/10è/12è mes 
 
Extensió i elevació 
dels braços amb 
mans obertes. 
 
Extensió simètrica 
del coll i el tronc fins 
a la xarnera 
sacrolumbar. 
 

 

4a fase: a partir del 9è 
mes 
 
El xiquet, de forma 
activa, intenta agafar-
se a l’explorador i 
alçar-se. 
 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del nadó La posició de partida del nadó no és 

correcta. 

La posició de partida del nadó és 

correcta, però no sap per què (edat). 

La posició de partida del nadó és correcta i sap per 

què (edat). 

La posició de partida del nadó és correcta i 

sap per què (edat). Sap explicar-ho. 

Reconeixement de l’RP 

 

No coneix la reacció postural ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

Reconeix l’RP, però no reconeix ni la 

fase ni l’edat cronològica del nadó. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

Reconeix l’RP i la fase, però no l’edat cronològica 

del nadó. 

 

 

Reconeix l’RP, la fase i l’edat cronològica del 
nadó. 

Execució de la maniobra Executa la seqüència de la maniobra 

inadequadament. 

 

No identifica la maniobra. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament, però les preses no 

són correctes (proximal en la cuixa si 

és molt xicotet). 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament i les preses són correctes. 

Executa la seqüència de la maniobra 
adequadament i les preses són correctes. Sap 
el motiu de fer-ho: evitar la luxació del maluc 
que s’estira. 

Lectura cinesiològica de la 
imatge (coneix les estructures 
que cal observar) 

No sap fer la lectura cinesiològica de la 
imatge.  

Lectura molt incompleta. Lectura quasi completa. Completa. 
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REACCIÓ A LA SUSPENSIÓ VERTICAL DE COLLIS 

 
Posició de partida: decúbit 
supí. 
 

Una vegada elevat, el nadó 

es col·loca d’esquena al 

fisioterapeuta. 
 

 
Realització: subjectem el xiquet per un 
genoll (en nadons joves per la cuixa prop 
del maluc) i el duem ràpidament a la 
vertical amb el cap per avall.  
 
No estirem sobtadament (plor), sinó 
suaument. 
 

 
1a fase: de la 1a setmana al 6è/7è mes 
 
El membre inferior lliure adopta una posició 
de flexió de maluc, genoll i turmell. 
 
En el període perinatal pot aparèixer una 
extensió sobtada de la cama lliure que pot 
passar, també sobtadament, a la flexió. 
 

 

2a fase: a partir del 7è mes 
 
La cama lliure adopta una posició d’extensió 
relaxada del genoll i el maluc es manté 
flexionat. 
 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del nadó La posició de partida del nadó no és 

correcta. 

 

 

La posició de partida del nadó és correcta, 
però no avalua bilateralment la reacció. 

La posició de partida del nadó és correcta i 
avalua bilateralment la reacció. 

La posició de partida del nadó és correcta i 
avalua bilateralment la reacció. Manipulació 
perfecta. 

Reconeixement de l’RP 

 

No coneix la reacció postural, ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

Reconeix l’RP, però no reconeix ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

 

Reconeix l’RP i la fase, però no l’edat 

cronològica del nadó. 

 

 

Reconeix l’RP, la fase i l’edat cronològica del 

nadó. 

Execució de la maniobra Executa la seqüència de la maniobra 

inadequadament. 

 

No identifica la maniobra. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament, però les preses no són 

correctes (proximal en cuixa si és molt 

xicotet). 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

 

 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament. 

 

Preses correctes 

 

 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament. 

 

Preses correctes 

 

Manipulació perfecta 

 

Lectura cinesiològica de la 
imatge (coneix les estructures 
que cal observar) 

No sap fer la lectura cinesiològica de la 
imatge.  

Lectura molt incompleta. Lectura quasi completa. Completa. 

  



Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
REACCIÓ A LA SUSPENSIÓ HORITZONTAL DE COLLIS 

 
Realització: subjectem el xiquet pel 
braç i la cuixa del mateix costat (tan 
prop de l’articulació com siga 
possible).  
 
Per a evitar la distensió de la càpsula 
articular del muscle cal esperar fins 
que el xiquet estire el braç subjectat 
per l’explorador cap al seu cos. 
 
Es realitza de forma bilateral. 
 

 
1a fase 
 

Sis primeres setmanes:  
Moviment tipus Moro del braç 
lliure. 

 
7a a 8a setmana 
Abducció tipus Moro del braç. 

 
10a a 12a setmana 
Lleugera flexió del braç lliure. 
 

 

2a fase: del 4t al 6è mes 
 
L’avantbraç lliure va cap a la 
pronació. 
 
Al final de la 2a fase: la mà de 
suport assumeix la càrrega de pes. 
 
La cama manté la posició de flexió. 
 

 
3a fase: del 8è al 10è mes 
 
Suport en el costat extern 
del peu. 
 

 

3a fase: principi del 4t 
trimestre 
 
Suport sobre tota la planta 
del peu. 

 

 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del nadó La posició de partida del nadó no és 

correcta. 

 

 

La posició de partida del nadó és correcta, 
però no avalua bilateralment la reacció. 

La posició de partida del nadó és correcta i 
avalua bilateralment la reacció. 

La posició de partida del nadó és correcta i 

avalua bilateralment la reacció.  

Manipulació perfecta. 

Reconeixement de l’RP 

 

No coneix la reacció postural, ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

Reconeix l’RP, però no reconeix ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

 

Reconeix l’RP i la fase, però no l’edat 

cronològica del nadó. 

 

 

Reconeix l’RP, la fase i l’edat cronològica del 
nadó. 

Execució de la maniobra Executa la seqüència de la maniobra 

inadequadament. 

 

No identifica la maniobra. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament, però la manipulació no és 

correcta (preses o no espera que el nadó 

estire el braç). 

 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament i les preses són correctes. 

 

Espera que el nadó estire el braç. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥2 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament i les preses són correctes.  

 

Espera que el nadó estire el braç. Sap el 
motiu de fer-ho: evitar la luxació del muscle. 

Lectura cinesiològica de la 
imatge (coneix les estructures 
que cal observar) 

No sap fer la lectura cinesiològica de la 
imatge.  

Lectura molt incompleta. Lectura quasi completa. Completa. 

  



Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
REACCIÓ DE LANDAU 

 
Realització: subjectem el xiquet 
per l’abdomen i el mantenim 
sobre el palmell de la mà en 
posició horitzontal. Li flexionem 
el cap. 
 
El xiquet ha d’estar tranquil: 
L’extensió de les cames o la 
postura d’opistòton del tronc, 
que apareix durant el plor, no té 
significat. 
 

 

 
1a fase: 1a-6a setmanes 
 
Cap lleugerament flexionat. 
 
Tronc lleugerament 
flexionat. 
 
Braços i cames en flexió 
relaxada. 
 

 
2a fase: de la 7a setmana 
al 3r mes 
 
Extensió simètrica del coll 
fins a la línia dels 
muscles. 
 
Lleugera flexió del tronc. 
 
Flexió relaxada de braços 
i cames. 
 

 

3a fase: 6 mesos 
 
A l’extensió del coll, s’hi uneix 
l’extensió simètrica del tronc fins 
a la xarnera toracolumbar. 
 
Les cames estan en angle recte i 
lleugera abducció. 
 
Braços relaxats. 

 

4a fase: 8 mesos 
 
Com que el xiquet està en la fase 
d’estranyar, s’arronsa i s’estira (cames 
estirades en horitzontal). Cal flexionar-
li suaument el cap i, així, les cames 
aniran a flexió; en soltar-lo, les cames, 
el tronc i el coll es col·locaran rectes en 
horitzontal. 
 
Cames en extensió relaxada. 
 

Braços en flexió relaxada. 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del nadó La posició de partida del nadó no és 

correcta. 
La posició de partida del nadó és correcta, 

però no el situa sobre el palmell de la mà 

oberta del fisioterapeuta. 

La posició de partida del nadó és correcta, 
situat damunt del palmell de la mà oberta 
del terapeuta. Comet algun error en la 
col·locació. 

La posició de partida del nadó és perfecta. 

Reconeixement de l’RP 

 

No coneix la reacció postural, ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

Reconeix l’RP però no reconeix ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1 

Reconeix l’RP i la fase, però no l’edat 

cronològica del nadó. 

 

 

Reconeix l’RP, la fase i l’edat cronològica del 
nadó. 

Execució de la maniobra Executa la seqüència de la maniobra 

inadequadament. 

 

No identifica la maniobra. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament, però no li flexiona el cap 

abans de l’exploració. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament i li flexiona el cap abans de 

l’exploració. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament i li flexiona el cap abans de 

l’exploració. 

 

Sap que el nadó ha d’estar tranquil. 

Lectura cinesiològica de la 
imatge (coneix les estructures 
que cal observar) 

No sap fer la lectura cinesiològica de la 
imatge.  

Lectura molt incompleta. Lectura quasi completa. Completa. 

  



Nom de l’alumne/a:                                                                                                                                                                                  Grup:                                                 Data: 

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural. 

Observacions: Rúbriques 2021-2022 

 
REACCIÓ A LA SUSPENSIÓ AXIL·LAR 

 
Realització: posició vertical. Subjectem el xiquet pel 
tronc, el cap per amunt i d’esquena al explorador. El 
xiquet no ha d’estar penjant de les aixelles. 
 
L’explorador no toca la part inferior del trapezi del 
xiquet amb els polzes (estímul propioceptiu que 
provocaria una extensió de les cames). 
 

 

 
1a fase: de la 1a setmana al final del 
1r trimestre 
 
Les cames en posició de flexió inerta. 

 

 
2a fase: del 3r/4t mes al final del 7è mes 
 
Les cames flexionades cap al tronc. 
Sinergia flexora de les cames. 
 

 

3a fase: des de final del 8è 
mes 
 
Cames en extensió relaxada. 
 
Peus en flexió dorsal. 
 

RÚBRICA 

 INADEQUAT (0) CAL MILLORAR (1) ADEQUAT (2) AVANÇAT (3) 

Posició del nadó La posició de partida del nadó no és 

correcta. 

Col·loca el nadó en posició vertical de 

cara a l’examinador.  

La posició de partida del nadó és correcta, però 
comet algun error en la col·locació.  

La posició de partida del nadó és perfecta. 

Reconeixement de l’RP 

 

No coneix la reacció postural, ni la fase ni 

l’edat cronològica del nadó. 

Reconeix l’RP però no reconeix ni la 

fase ni l’edat cronològica del nadó. 

 

REQUISIT DE VALORACIÓ  ≥1 

 

Reconeix l’RP i la fase, però no l’edat cronològica 

del nadó. 

 

 

Reconeix l’RP, la fase i l’edat cronològica del 
nadó. 

Execució de la maniobra Executa la seqüència de la maniobra 

inadequadament. 

 

No identifica la maniobra. 

Executa la seqüència de la maniobra 
adequadament. Col·loca els polzes en 
la vora inferior del trapezi del xiquet. 

Executa la seqüència de la maniobra 

adequadament, evita col·locar els polzes en la vora 

inferior del trapezi del xiquet. 

Executa la seqüència de la maniobra 
adequadament i té en compte on col·loca els 
polzes. Sap el motiu de fer-ho. 

Lectura cinesiològica de la 
imatge (coneix les estructures 
que cal observar) 

No sap fer la lectura cinesiològica de la 
imatge.  

Lectura molt incompleta. Lectura quasi completa. Completa. 

 

 


