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Col·laboradora en diferents projectes d'investigació en fisioteràpia sota les següents línies de 

recerca:  

1) Model d'atenció a les persones grans 

Aquesta línia pretén estimular la promoció de canvis en el d’atenció social i sanitari dirigit a les 

persones grans des d'una nova metodologia que permet analitzar la complexitat del fenomen 

de manera transdisciplinar, inclusiva i sistèmica per facilitar el canvi de manera col·laborativa i 

sostenible. 

2) Promoció de l’envelliment actiu de la persona gran institucionalitzada 

Aquesta línia analitza el paper de la fisioteràpia envers la promoció de d’activitat física i la 

prevenció del sedentarisme en les persones grans que vien en residències geriàtriques. Un dels 

punts en que s’enfoca aquesta línia és la recerca de noves estratègies per d’implementació 

d’aquests abordatges.    

3) Metodologia de la recerca científica en ciències de la salut  

Aquest punt engloba dos projectes focalitzats en la investigació de les característiques, qualitat 

i limitacions de la recerca quantitativa actual tant en fisioteràpia com en altres tècniques no 

farmacològiques.  
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