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PRÀCTIQUES EXTERNES EN ATENCIÓ A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA 
DEPENDÈNCIA 

Curs acadèmic 2018-2019 Codi 200392 ECTS 12 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 4t Període Anual 

Matèria Pràctiques externes 

Caràcter Optativa Idioma de la docència Català 

Coordinació assignatura Pascale Pérez 

Correu electrònic pascaleperez@euit.fdsll.cat 

Professorat Pascale Pérez 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura permet a l’estudiant integrar-se en un context social, sanitari o comunitari que 

té com a eix la participació de la persona o grup en les seves ocupacions de la vida quotidiana, amb 

l’objectiu de facilitar l’autonomia personal i alleujar la situació de dependència. 

Les Pràctiques Externes en atenció a l’Autonomia Personal i la Dependència tenen com a finalitat 

permetre a l’estudiant aprofundir en aquests àmbits. 

Donat que l’estudiant escull i gestiona la seva pràctica en el context i centre en els quals vol 

desenvolupar-la, promou en ell la seva identitat i autonomia professional, apropant-li al món 

laboral. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura d e  Pràctiques Externes en atenció a l’Autonomia Personal i la Dependència dóna a 

l’estudiant l’oportunitat d’explorar nous àmbits d’actuació des de la Teràpia Ocupacional, fins ara 

no descoberts al llarg de les seves pràctiques anteriors (Pràcticum I i II). Li permet experimentar 

una certa autonomia professional a l’hora de demostrar el valor afegit de la Teràpia Ocupacional 

dins dels diferents equips de treball. 

 

mailto:pascaleperez@euit.fdsll.cat
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver aprovat totes les assignatures prèvies dels 3 primers cursos del grau per tal de  

cursar aquesta assignatura, gaudint-la i fent aportacions pertinents i rellevants per donar a conèixer 

el perfil professional de la Teràpia Ocupacional. 

OBJECTIU/S 

• Identificar una institució / entitat on poder realitzar la pràctica de l’assignatura 

escollida. 

• Gestionar el contacte amb aquesta institució, i participar en la formalització del 

conveni de pràctiques. 

• Integrar-se en un context sanitari, social, educatiu, laboral i/o comunitari i identificar 

la metodologia de treball.  

• Descriure la missió i la visió i el funcionament de la institució / entitat què realitza la 

seva pràctica. 

• Demostrar i argumentar el valor afegit que pot  aportar la  Teràpia Ocupacional en 

aquesta institució / entitat. 

• Desenvolupar competències per obtenir una experiència pràctica que faciliti la seva 

futura inserció en el mercat laboral. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE16. Col·laborar amb grups i comunitats per a promoure la salut i el benestar dels seus membres 

mitjançant la participació en l’ocupació significativa. 

CE16.8. Identificar el valor afegit que aporta la Teràpia Ocupacional en grups i comunitats. 

CE16.9. Col·laborar en el desenvolupament de programes comunitaris des de la visió de 

Teràpia Ocupacional. 

CE18. Reconèixer la influència de les diferències individuals, religioses, culturals, així com dels 

costums sobre l’ocupació i la participació. 
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CE18.20. Adequar el procés d'intervenció de Teràpia Ocupacional a les diferències individuals, 

religioses i culturals així com als costums sobre l'ocupació i la participació. 

CE19. Adquirir i desenvolupar habilitats, destreses i experiència pràctica en el context sociosanitari 

i comunitari. 

CE19.14. Realitzar intervencions planificades en el context sociosanitari i comunitari. 

CE21. Desenvolupar la pràctica professional respecte als altres professionals, adquirint habilitats de 

treball en equip. 

CE21.4. Planificar i dur a terme intervencions en col·laboració amb altres professionals. 

CE22. Escoltar de manera activa, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes i les 

demandes ocupacionals dels individus i poblacions i comprendre el contingut d’aquesta 

informació. 

CE22.6. Elaborar un pla d'intervenció basat en la informació obtinguda. 

CE25. Transmetre informació oral i escrita referent a la Teràpia Ocupacional, tant a públic 

especialitzat com no especialitzat. 

CE25.8. Argumentar el valor afegit de la Teràpia Ocupacional tant a un públic especialitzat 

com no especialitzat. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT5. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball. 

CONTINGUTS 

Estada pràctica en una institució/entitat del context social, sanitari o comunitari, que té com a 

objectius principals facilitar l’autonomia de la persona o del grup i alleujar la seva situació de 

dependència.  

L’elecció del centre i l’àmbit així com la gestió de la col·laboració la fa directament l’estudiant, amb 

el suport de la Coordinació de l’assignatura. 

Durant aquesta estada pràctica l'estudiant tindrà l'acompanyament en el procés d'aprenentatge 

del/la professor/a de l'assignatura així com del/la tutor/a de la pràctica del centre de pràctiques. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 1,5 0,1 CE18.20, CE21.4, CE22.6, CE25.8

Supervisades 150,0 6,0
CE16.8, CE16.9, CE18.20, CE19.14, CE21.4, CE22.6, 

CE25.8

Autònomes 148,5 5,9 CE21.4, CE22.6, CE25.8

TOTAL 300,0 12,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treball individual (40% del valor de l’assignatura): Consta de tres parts: la 1a part 

sobre la 'contextualització de la Institució/Entitat' té un valor de 10%, la 2a part sobre les 

'evidències de les fonts documentals consultades per a entendre l'especificitat d'aquest àmbit' 

té un valor de 15% i la 3a sobre 'l'experiència de l'estudiant' té un valor de 15%.  

2. Experiència pràctica (60% del valor de l’assignatura): Consta de dues parts. La primera té un 

valor del 20% i correspon a la gestió de la pràctica, la segona del 40% i correspon a l’avaluació 

del/la tutor/a de pràctica. 

Criteris per aprovar l’assignatura 

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

A més s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en l’avaluació del tutor de pràctica i una nota 

igual o superior a 5 en el lliurament del treball individual. 

Calendari de les activitats d’avaluació 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà  a l’inici d’aquesta.  
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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) 

No s’ofereix cap prova de síntesi. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES
1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs i resolució 

de casos
40% 0,0 0,0

CE16.8, CE16.9, CE19.14, 

CE22.6, CE25.8

Experiència pràctica 60% 0,0 0,0

CE16.8, CE16.9, CE18.20, 

CE19.14, CE21.4, CE22.6, 

CE25.8, CT5

TOTAL 0,0 0,0

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

RECUPERACIÓ 

Al lliurament del treball individual, si la nota és entre 4,5 i 4,9, existeix la possibilitat d’una 

reavaluació parcial. L’estudiant haurà de millorar els apartats mencionats per la tutora acadèmica. 

Només es pot optar a recuperar una activitat d’avaluació si aquesta s’ha realitzat prèviament.  

La nota màxima de recuperació del treball individual serà un 5. 

La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 

Pel que fa a la resta d’activitats d’avaluació no hi ha opció a recuperació. 
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BIBLIOGRAFIA 

Es recomana la bibliografia de les diferents assignatures que tinguin relació amb el camp de les 

Pràctiques Externes que s’estiguin realitzant. 


