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Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 3r Període 2n semestre 
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Caràcter Bàsica Idioma de la docència Català 

Coordinació assignatura Carmen Moratinos 

Correu electrònic carmenmoratinos@euit.fdll.cat 

Professorat 
Montserrat Comellas 

Carme Julian 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

La planificació, la gestió dels serveis de salut i l’administració de recursos requereix estratègies on 

els models d’organització sanitària disposin dels espais adequats per al desenvolupament dels 

processos en Teràpia Ocupacional. S’ha de garantir una gestió de qualitat on els recursos que ofereix 

el sistema siguin adequats a les necessitats  individuals o col·lectives i als serveis oferts. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura ajuda al futur Terapeuta Ocupacional a entendre el funcionament del sistema 

sanitari i de les organitzacions així com els elements clau que haurà de tenir en compta a l’hora 

d’oferir un servei de qualitat. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Haver realitzat alguna de les assignatures de pràcticums (Pràcticum II i/o Pràcticum I). 

OBJECTIU/S 

• Reconèixer els aspectes fonamentals del sistema sanitari de les organitzacions 

sanitàries: models, planificació, organització, cultura i valors.  
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• Entendre i interpretar els conceptes bàsics de la gestió econòmica d'una organització 

sanitària. 

• Realitzar el pressupost d'un projecte. 

• Reconèixer identificar i analitzar el sistema de gestió per projectes, per processos i de 

gestió clínica. 

• Definir el concepte de qualitat en l'entorn de salut.  

• Identificar i analitzar els instruments bàsics per la gestió, avaluació i millora de l a 

qualitat. 

• Descriure els sistemes d'avaluació i acreditació d'organitzacions sanitàries.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE20. Demostrar que coneix els conceptes bàsics de gestió i millora de la qualitat dels serveis de 

Teràpia Ocupacional. 

CE20.1 Distingir els sistemes de salut i els sistemes de planificació de les organitzacions 

sanitàries i socials. 

CE20.2 Reconèixer els conceptes de gestió econòmica bàsics. 

CE20.3 Reconèixer els diferents aspectes relacionats amb la gestió i la millora de la qualitat en 

les organitzacions. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CT2. Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació. 

CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per donar resposta als 

problemes de l’àmbit professional, de manera eficient i eficaç. 
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CONTINGUTS 

UNITAT 1: INTRODUCCIÓ I MODELS DE SALUT I PLANIFICACIÓ SANITÀRIA 

•  Introducció a la gestió i administració. 

•  Planificació dels sistemes de salut i social. 

•  Planificació estratègica i organització. 

UNITAT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I DE PROJECTES 

•  Comptabilitat i pressupost. 

•  Planificació: projectes, pla de viabilitat, pla funcional, indicadors. 

UNITAT 3: SISTEMES DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 

•  Gestió de la qualitat. 

•  Indicadors i avalació de projectes 

•  Gestió de persones. Contractació i relacions laborals i desenvolupament professional.  

•  Gestió en teràpia ocupacional. 

•  Societats laborals i règim de treballadors autònoms. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 21,8 0,9 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT1

Supervisades 4,0 0,2 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT2, CT3

Autònomes 45,2 1,8 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT1, CT2, CT3

TOTAL 71,0 2,8  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació: 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treballs individulas i/o en grup (40% del valor de l’assignatura).  

LLiurables individuals: Consta de dos treballs individuals que suman un 40% de l’assignatura 

- Pressupost (20%) 

- Indicadors d'avaluació de projectes (20%) 

2. Presentació i discussió de textos (treballs) a l’aula (10% del valor de l’assignatura), s’avalua la 

participació en les activitats grupals de la Unitat 1 i 3 i la presentació de treballs. 

3. Prova escrita (50% del valor de l’assignatura).  

Criteris per aprovar l’assignatura  

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 

És necessari el lliurament dels treballs de pressupost i indicadors d'avaluació de projectes perquè 

l'assignatura sigui avaluada. 

És necessari la presentació i realització de la prova escrita perquè l’assignatura sigui avaluada i 

obtenir una nota igual o superior a 5 

És necessari tenir nota als tres apartats per fer mitjana 

Calendari de les activitats d’avaluació 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta i es penjarà a la 

plataforma Moodle. 
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Revisió de les activitats d’avaluació 

Els resultats de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma 

Moodle. 

Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/ presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura. 

Prova de síntesi (només per a 2a matrícula o successives)  

La prova de síntesi consisteix en un examen escrit. Els estudiants que optin a aquesta prova han 

d’informar per escrit a la coordinadora de l’assignatura abans del dia 10/05/2019. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 40% 0,0 0,0 CE20, CT2, CT3

Presentacions i discussions de 

textos a l'aula
10% 3,0 0,1 CE20     

Proves escrites 50% 1,0 0,0 CE20, CT3

TOTAL 4,0 0,2

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa  

RECUPERACIÓ 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 a la prova escrita, es pot optar a la prova escrita de 

recuperació. 

En cas de obtenir una nota inferior a 5 a la prova escrita i els treballs de Pressupost i indicadors 

d´avaluació de projectes, es podrà optar a recuperació d'aquestes activitats avalatives. 

Per la resta d’activitats d’avaluació no hi ha opció a recuperació. 

La prova de síntesi té opció a recuperació. La nota màxima de recuperació de la prova de síntesi és 

de 5. 

Només es pot optar a recuperar una activitat d’avaluació si aquesta s’ha realitzat prèviament.  
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La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 
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