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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura dota a l’estudiant de la primera aproximació en la metodologia bàsica que 

contempla un procés d’intervenció genèric en teràpia ocupacional, tant en l’àmbit d’intervenció 

individual (cas) com en les actuacions a grups o poblacions (elaboració de projectes). És una 

assignatura de continuïtat amb els fonaments de la professió i la base per les assignatures 

d’intervenció aplicada.  

Les sessions més pràctiques permeten a l’estudiant familiaritzar-se amb la metodologia i adquirir 

experiències per integrar-se en els diferents equips de treball. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

En les seves intervencions, tant per a clients individuals com per a poblacions, el terapeuta 

ocupacional ha de fer servir una metodologia sistemàtica i aplicar coneixements procedents de 

diferents àrees. A més el format de treball per equips que es planteja en l’assignatura, investeix 

d’experiència pràctica a l’estudiant en relació al treball en equip davant de diferents realitats i 

necessitats relacionades amb la salut, des d’un enfocament centrat en el client i basat en l’evidència.  
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

És aconsellable haver cursat l’assignatura de Fonaments de Teràpia Ocupacional de primer curs, 

abans de realitzar aquesta assignatura. 

OBJECTIU/S 

• Descriure les bases d’aplicació i metodologia del procés i de la Teràpia Ocupacional 

Basada en l’Evidència (TOBE).  

• Orientar el procés de Teràpia Ocupacional a través de la col·laboració dels clients i els 

professionals, pràctica centrada en el client, per proporcionar una millora en 

l’acompliment ocupacional.  

• Aplicar a un nivell bàsic, el procés de Teràpia Ocupacional en funció del problema o 

necessitats ocupacionals i teories utilitzades, tant en individus com poblacions.  

-  Identificar els aspectes per analitzar una situació problemàtica i les necessitats 

susceptibles d’ intervenció en teràpia ocupacional.  

-  Formular objectius generals i específics. 

-  Descriure metodologia i fer proposta d’activitats a treballar.  

-  Dissenyar un cronograma de treball i activitats. 

-  Construir indicadors de resultats especificant les eines d’avaluació utilitzades. 

• Exposar els projectes finals, defensant tant el treball presentat com l’evolució amb 

equip. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE6. Demostrar que comprèn els fonaments conceptuals de la naturalesa ocupacional de l’ésser 

humà i l’acompliment ocupacional de les seves ocupacions al llarg del cicle vital. 

CE6.6. Identificar els problemes ocupacionals i d'acompliment ocupacional tant de les persones 

com de col·lectius (grups, família, població). 

CE12. Realitzar l’avaluació del funcionament ocupacional adequada a les necessitats d’individus i 

poblacions. 
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CE12.10. Identificar la teoria del funcionament, autonomia personal, adaptació funcional de / 

a l'entorn, així com els models d'intervenció en Teràpia Ocupacional / Ergoteràpia. 

CE13. Determinar les disfuncions i necessitats ocupacionals, definir la planificació i establir la 

intervenció de Teràpia Ocupacional, utilitzant el potencial terapèutic de l’ocupació 

significativa, mitjançant l’ús de l’activitat, amb el consentiment i la participació dels individus 

i poblacions. 

CE13.4. Comprendre i aplicar a un nivell bàsic la metodologia sistemàtica a seguir en el procés 

de Teràpia Ocupacional. 

CE13.5. Reconèixer com s'integren en el procés de Teràpia Ocupacional els coneixements 

procedents de diferents àrees. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

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

CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

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

CONTINGUTS 

UNITAT 1: BASES TEÒRIQUES DE LA INTERVENCIÓ. 

• Introducció al Procés de Teràpia Ocupacional. La interacció persona,  tasca, entorn.  

• Els components del procés de Teràpia Ocupacional.  

• Conceptes i aplicació de l’enfocament centrat en el client: Pràctica Centrada en el 

Client (PCC), Atenció Centrada en la Persona(ACP), Pràctica Centrada en l’Ocupació 

(PCO), entre altres. 

• Teràpia Ocupacional Basada en l'Evidència (TOBE) . 

• Models conceptuals de la pràctica. Model d'Ocupació Humana. Model Canadenc 

d’Acompliment Ocupacional.  
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UNITAT 2: PROCÉS D’INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZAT. 

•  Avaluació. 

•  Definició de problemes. Pla d’intervenció.  

•  Implementació de la intervenció.  

•  Re-avaluació. 

UNITAT 3:  ELABORACIÓ DE PROJECTES. 

• Programes i projectes. Característiques, proposta i estructura d’un projecte.  

• Construcció del marc teòric. Models, conceptes, constructes i definicions.  

• Anàlisi de la realitat. Elaboració del perfil ocupacional. Anàlisi del problema i Anàlisi 

DAFO. 

• Justificació d’un projecte i formulació d’objectius generals i específics.  

• Metodologia i activitats del projecte: Tipus d’intervenció, organització operativa, 

cronograma i diagrama de Gantt, recursos humans i materials.  

• Avaluació del projecte. Indicadors i instruments.  

• Presentació d’un projecte.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 41,2 1,6 CE6.6, CE12.10, CE13.4, CE13.5, CT1, CT4, CT5

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes 96,8 3,9 CE6.6, CE12.10, CE13.4, CE13.5, CT1, CT2, CT4, CT5

TOTAL 138,0 5,5  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant:  

Unitat 1. Bases teòriques de la intervenció 

1. Prova escrita: examen escrit en format de pregunta curta sobre la teoria donada a les classes 

teòriques (20% del valor de l’assignatura).  

Unitat 2. Procés d’intervenció 

2. Treballs individuals i/o de grup: (25% del valor de l’assignatura). Entrega a la penúltima sessió. 

Estarà format per: 

1. Treball de grup final: 9 punts 

2. Treballs individuals optatius (4 activitats): 2 punts 

Tot i així, només es podrà accedir a 10 punts, és a dir, que si una persona té un 9 del treball i 2 de 

les activitats optatives, solament podrà accedir al 10. 

3. Exposicions/discussions a l’aula: (10% del valor de l’assignatura) correspon a la discussió i defensa 

del material, així com les activitats presencials a classe. La presentació i aportació de material a cada 

classe farà accedir a una proporció d’aquest 10% (pe: exposar com s’han cercat els materials, portar 

els objectius fets...). És una nota que es va nodrint amb cada activitat que hi hagi a classe, es farà 

una petita valoració de com ha anat, punts forts i punts a millorar, fent èmfasi en com és presentat 

el producte propi. 
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Unitat 3. Elaboració de projectes 

4. Treball escrit (20% del valor de l’assignatura): Elaboració d’un projecte d’intervenció de TO. 

El treball consta de tres parts: 

1. Projecte 

2. Annex I. Activitats realitzades a l’aula (participació, exposició, presentació d’exercicis) 

suposarà un punt extra a sumar en el treball escrit. 

3. Annex II. Document (evidències) utilitzats per justificar el treball, suposarà un punt menys 

en el cas que no estiguin presents. 

5. Presentació pública del treball (10% del valor de l’assignatura): defensa pública del projecte.  

6. El treball en equip (15% del valor de l’assignatura): Es valorarà conjuntament amb la unitat II i III, 

sempre que l’assistència sigui d’un mínim del 70% en les classes teòric-pràctiques. És una nota que 

s’extraurà de la valoració que se’n faci del funcionament grupal i de l’eficàcia i eficiència de treball 

en les unitats d’elaboració de projecte i PTO. 

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 la prova escrita. 

Calendari de les activitats d’avaluació 

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

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 sols ha realitzat/presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura.  
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Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula i successives) 

La prova de síntesi consisteix en un examen escrit que engloba les tres parts, corresponents a cada 

una de les unitats. Sols podran optar a prova de síntesi, aquells estudiants que repeteixen 

assignatura i s’han posat en contacte amb la coordinadora abans de finalitzar el mes de setembre.  

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES
1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs i memòria 

dels trallers
60% 0,0 0,0

CE6.6, CE12.10, CE13.4, CE13.5, 

CT1, CT2, CT5

Prensetacions i discussions de 

textos a l'aula
20% 9,0 0,4 CT12.10, CT4

Proves escrites 20% 3,0 0,1 CE12.10, CE13.5

TOTAL 100% 12,0 0,5

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

RECUPERACIÓ 

Es pot optar a recuperació de les activitats 1, 2 i 4 (prova escrita i als dos treballs finals de les unitats 

2 i 3). La recuperació de les 3 unitats es realitzarà en la mateixa data planificada. 

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

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