
 

PROTOCOL BIPEDESTACIÓ 

 
Dades alumne/a 
 
Nom  Data Naixement  Data exploració  
 
Fisioterapeuta assignat  Aula assignat    
 
Història mèdica 
 
*Diagnòstic  

 
*Pronòstic I evolució  

 
*Crisis convulsives  Freqüència  Duració  
*Intervencions Quirúrgiques tipus : Fixació vertebral, Malucs, botó gàstric, vàlvula drenatge, bomba baclofèn,tenotomies,rizotomies...... 
 
 

 
Objectius de la bipedestació. (marcar objectius principals  a aconseguir) 
  
-Promoure la remodelació de l'os i disminuir el risc de fractura óssea  
-Promoure i facilitar les funcions fisiològiques: renals, de circulació, etc  
-Proporcionar un benefici psicològic i facilitar l'interactuació desde una posició bípeda  
-Facilitar la formació del còtil i acetàbul   
-Estirar la musculatura escurçada, tractar contractures i/o reduir espasticitat   
-Alliberar la pressió derivada d'una sedestació prolongada   
 
 
Valoració de Fisioteràpia 
 
GMFM I  -  II  -  III  -  IV  -  V GMFM  88 - 66 % 
Nivel cognitiu  Tipus comunicació  
 
 
Esquemes posturals globals : preferencial  o  obligatoris (descripció si cal) 
 
 
 
Control voluntari global  
 
 
 

 

  
  
  
Informació sobre les funcions fisiològiques 
 

problemes circulatoris / edemes  

alteracions digestives / restrenyiment:  

problemàtica respiratòria:  

altres:  

 

 

Manté bipedestació estable amb peus junts   si no 

Manté bipedestació amb base amplia   si no 

Manté bipedestació amb ajuda         si no 

Marxa autònoma   si   no 

Marxa autònoma amb dèficit d’equilibració   si  no 

Marxa amb ajuda   si   no 

No camina   si no 



 

Alteracions osteoarticulars 
 
Alineació crestes ilíaques  
Escoliosi (Graus i descripció)  

Cifosi dorsal  

Lordosi lumbar  

 

Luxació / subluxació maluc  

Recentratge   

Localització  del dolor   

  
Espasticitat   
Dismetries  

Flexo de genolls   
Varo / valgo de genolls   
Suport plantar (supin/pron /bona posició)  

Necessitat de fèrules si no tipus  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Demanda / sol.licitut mèdica (si cal) previ a verticalització 
  
Rx columna si no dreta esquerra Altres demandes d’interès 
Rx malucs si no dreta esquerra  
Índex d'osteoporosi si no  
Valoració suport plantar i DAFOs si no  
Infiltració de toxina botulínica si  no  
Col�laboració per part dels pares si no  
   
Tria  del bipedestador  
   
Dificultat de col�locació en posició 
vertical .  

si no  Altres dades d’interès/observacions 

Suports de tronc  si no dreta esquerra  
Estabilització de malucs  si no dreta esquerra 
Suport de genolls  si no dreta esquerra 
Obertura de cames  si no Graus:  
Inclinació ant / post ( 70-80º = 94-98% 
pes corporal) 

Graus 
aconsllats 

 

 
 Programa establert amb l’alumne  
      
Gimnàs FT Si No 
Aula Si No 
Casa Si No 
Altres Si No 
 
Establir un pla de seguiment  i  recull de dades per posterior estudi 
 
 

Escala Ashworth modificada 
0 Tono muscular normal. 

1 

Hipertonía leve. Aumento en el tono muscular con “detención” en el 
movimiento pasivo de la extremidad, mínima resistencia en menos de la 
mitad de su arco de movimiento. 

2 
Hipertonía moderada. Aumento del tono muscular durante la mayor parte 
del arco de movimiento, pero puede moverse pasivamente con facilidad 
la parte afectada. 

3 
Hipertonía intensa. Aumento prominente del tono muscular, con dificultad 
para efectuar los movimientos pasivos. 

4 
Hipertonía extrema. La parte afectada permanece rígida, tanto para la  
flexión como para la extensión 

Escala Ashworth modificada 

 dreta esquerra 
Maluc   
Genoll   
Turmell   

Altres dades d’interès 
 

 
 
 

freqüència 1– 2- 3- 4- 5 temps 15 – 30 – 1h – màxim – Altres: 
freqüència 1– 2- 3- 4- 5 temps 15 – 30 – 1h – màxim – Altres: 
freqüència 1– 2- 3- 4- 5 temps 15 – 30 – 1h – màxim – Altres: 
freqüència 1– 2- 3- 4- 5 temps 15 – 30 – 1h – màxim – Altres: 


