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Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 
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Coordinació assignatura Elisabet Capdevila 

Correu electrònic elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat 

Professorat 
Elisabet Capdevila 

A determinar 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

L’assignatura pretén dotar específicament a l’estudiant de recursos, tècniques i experiència pràctica, 

que permeti millorar les destreses i habilitats professionals, en els temes de relació d’ajuda en 

usuaris i les seves famílies, segons el context i situació personal. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Com a professionals de la salut, cal tenir la capacitat d’identificar les característiques personals, 

potencialitats i limitacions que poden influir en la relació amb les persones i alhora disposar de 

recursos per a la seva gestió. El creixement humà com a persona, en cap moment es pot desvincular 

de l’aspecte professional i la maduresa personal és un element bàsic a l’hora de poder donar suport  

a les persones amb situacions difícils. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Les assignatures que l’estudiant hauria d’haver cursat prèviament són totes les realitzades durant 

els tres cursos previs de grau. És una assignatura merament pràctica i vivencial. Per aquest motiu es 

recomana predisposició per part de l’estudiant a la participació.  

 

mailto:elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat


 

 

 
RECURSOS D’AJUDA A LES PERSONES DE SUPORT 2018-2019 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 2  

 

 

OBJECTIU/S 

• Examinar els aspectes fonamentals presents en la relació d’ajuda i cuidar; tant els 

biològics, socioculturals, el tarannà personal, recursos sociosanitaris, així com els 

principis ètics que giren entorn la vida, malaltia i la mort.  

• Analitzar en profunditat les característiques del client, posant especial èmfasi en els 

valors, creences i espiritualitat, per tal de valorar-ne les necessitats. 

• Oferir des d’una pràctica centrada en la persona, suport i recursos per a la gestió de 

qualsevol dels processos vitals relacionats amb la salut i l’ocupació, dotant així de major 

qualitat de vida als usuaris i les seves famílies.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE4. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència 

professional, prestant especial importància a l’aprenentatge de manera autònoma de nous 

coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat. 

CE4.1. Demostrar seguretat, autoconeixement i autocrítica de les seves pròpies limitacions com 

a terapeuta ocupacional. 

CE4.2. Participar en l'aprenentatge de nous coneixements, tècniques per a la millora de la 

capacitat i habilitat professional i la relació d'ajuda. 

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

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.3. Apreciar i respectar les diferències individuals del client i dels seus cuidadors, tenint 

en compte les seves creences culturals, costums i la seva influència en l'ocupació i la 

participació. 

CE18.4. Utilitzar el raonament ètic i professional de manera eficaç al llarg del procés de Teràpia 

Ocupacional. 

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

i comunitari. 
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CE19.2. Desenvolupar habilitats i destreses per tal d'aportar solucions útils en cada context i/o 

situació personal. 

CE23. Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin 

rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional. 

CE23.1. Utilitzar habilitats bàsiques de "Counselling" i demostrar coneixements ètics al 

respecte. 

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

especialitzat com no especialitzat. 

CE25.1. Relacionar elements per arribar a conclusions utilitzant un llenguatge apropiat per 

transmetre els continguts i captar l’interès del lector. 

CE25.2. Realitzar presentacions interessants, convincents i preparades amb un llenguatge 

apropiat, responent a les preguntes amb soltesa i encert. 

CE26. Desenvolupar habilitats d’aprenentatge de manera autònoma, estratègica i flexible en funció 

de les necessitats de la professió de terapeuta ocupacional. 

CE26.1. Mostrar iniciativa en la cerca d'informació. 

CE26.2. Contrastar els esquemes mentals propis amb els dels altres. 

CE26.3. Construir coneixements compartits, aprendre i facilitar la construcció conjunta de 

l'aprenentatge. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

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

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

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. 

CT7. Ser capaç de reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 
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CONTINGUTS 

UNITAT 1: LA PERSONA, PROCÉS VITAL I ACOMPANYAMENT A LA MORT . EINES I RECURSOS. 

[TREBALL PERSONAL]. 

•  Creences, valors, identitat, sentit de la vida, espiritualitat.  

•  Gestió de processos de dol/pèrdua/discapacitat.  

•  Desbloqueig i gestió de les emocions.  

•  Acompanyament a la mort i al final de vida. 

UNITAT 2: RELACIÓ TERAPÈUTICA [TREBALL I EXERCICIS PER PARELLES] 

•  Els cuidadors formals i informals 

•  Relació terapèutica en teràpia ocupacional, procés terapèutic i de relació d’ajuda.  

•  Procés d’avaluació de les necessitats centrades en la persona a partir del procés del 

Model Canadenc d’Acompliment Ocupacional.  

•  Coaching en Teràpia Ocupacional i pràctica centrada en el client.  

UNITAT 3: RECURSOS D’AJUDA [TREBALL GRUPAL] 

•  Recursos institucionals/associatius/ organitzatius. 

•  Banc de recursos de suport als cuidadors. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 44 1,76
CE4.2, CE18.3, CE18.4, CE19.2, CE23.1, CE25.2, 

CE26.2, CE26.3, CT3,CT4, CT5, 

Supervisades 3,5 0,14
CE4.1, CE18.3, CE18.4,  CE25.1, CE26.1, CE26.2, 

CE26.3, CT3, CT5, 

Autònomes 91,9 3,68
CE4.1, CE4.2, CE18.3, CE18.4, CE19.2, CE23.1, 

CE25.1, CE26.1, CE26.2, CE26.3, CT3,CT4, CT5, CT7

TOTAL 139,4 5,6  
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AVALUACIÓ 

L’avaluació s’organitza amb la carpeta de l’estudiant, recollint la participació en exercicis individuals 

i grupals, casos pràctics i vivencials.  

UNITAT 1:  Entrega d’activitats individuals i grupals realitzades a l’aula (30% del valor de 

l’assignatura) 

•  Activitats a l’aula i participació (20% del valor de l’assignatura)  

UNITAT 2:  Casos pràctics (2) (70% del valor de l’assignatura)  

•  Cas I (30% del valor de l’assignatura)  

•  Cas II (30% del valor de l’assignatura)  

•  Exposició pública de casos i avaluació (10% del valor de l’assignatura)  

UNITAT 3:  Banc de recursos (10% del valor de l’assignatura)   

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 el Cas I i II. 

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.  

Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula i successives) 

Per les característiques de l’assignatura, no s’ofereix prova de síntesi. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES
1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 40% 2,0 0,1

CE4.1, CE4.2, CE18.3, CE18.4, 

CE19.2, CE23.1, CE25.1, CE25.2, 

CE26.1, CE26.2, CE26.3, CT3, 

CT4, CT5, CT7

Exposicions/discussions a l'aula 20% 8,0 0,3

CE4.1, CE4.2, CE18.3, CE18.4, 

CE19.2, CE23.1, CE25.1, CE25.2, 

CE26.1, CE26.2, CE26.3, CT3, 

CT4, CT5, CT7

Proves escrites/pràctiques 40% 2,0 0,1

CE4.2, CE18.3, CE18.4, CE23.1, 

CE25.1, CE25.2, CE26.1, CE26.2, 

CE26.3, CT3, CT4, CT5,CT7

TOTAL 12,0 0,5

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

RECUPERACIÓ 

En el cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en el Cas I i Cas II, es pot optar a la recuperació. 

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

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

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