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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura és una continuació de les assignatures de Psicologia General i de la Salut (1r 

curs) i Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals (2n curs) en la que s'estudien les alteracions i 

trastorns que poden patir les persones en la seva salut mental i com aquests afecten la seva vida 

quotidiana. En Teràpia ocupacional en Salut Mental es treballen competències per a la intervenció 

individual, grupal i amb poblacions amb malaltia mental.  

És necessari cursar i aprovar aquesta assignatura per poder realitzar el període de Pràctiques en 

Salut Mental que correspon al Pràcticum II 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

La incidència de trastorn mental cada vegada és major en la societat. Segons l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS) els trastorns mentals són els responsables del 17% de la discapacitat en el món. 

Des de l’assignatura de Teràpia Ocupacional en Salut Mental es proporcionen eines i estratègies 

perquè els futurs Terapeutes Ocupacionals desenvolupin projectes que ofereixin oportunitats -

segons les seves necessitats- a les persones que pateixen un trastorn mental, al mateix temps que 

faciliten la seva capacitació per desenvolupar ocupacions quotidianes i la seva participació en la vida 

social i comunitària.  

mailto:camenmoratinos@eiut.fdsll.cat
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana tenir cursada i aprovada l'assignatura de Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals. 

OBJECTIU/S 

• Relacionar les polítiques i plans que influeixen en la intervenció psicosocial.  

• Usar les teories, models i tècniques pròpies de Teràpia Ocupacional en la intervenció 

amb les persones i les poblacions que pateixen trastorn mental.  

• Elaborar un programa d'intervenció ocupacional per a un recurs de Salut Mental.  

• Analitzar les necessitats i problemes dels col·lectius i persones amb trastorns mentals 

i establir les intervencions adients per recuperar, millorar o mantenir les seves 

ocupacions i la participació  ocupacional.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE9. Reconèixer els determinants de salut en la població, els recursos i equips multi professionals i 

les accions de prevenció, manteniment i promoció de la salut, tant en l’àmbit individual com 

comunitari. 

CE9.10. Descriure i identificar els determinants de salut específics que intervenen en cada grup 

poblacional. 

CE9.11. Identificar els recursos existents i les característiques dels equips professionals propis 

de cada àmbit d'actuació. 

CE9.12. Explicar les diferents accions en relació a la prevenció, manteniment i promoció de la 

salut actuals. 

CE10. Intervenir en l’avaluació i l’adaptació de l’entorn per promoure la participació en ocupacions 

significatives en els diferents aspectes de la vida diària, l’autonomia personal i la qualitat de 

vida. 

CE10.4. Identificar indicadors de canvi de l'entorn i proposar adaptacions per afavorir 

l'autonomia. 
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CE11. Obtenir i elaborar, amb la informació rellevant, la història de l’acompliment ocupacional al 

llarg de tot el procés. 

CE11.1 Dissenyar el perfil de l'acompliment ocupacional de la persona, mitjançant la informació 

recollida en la història ocupacional i/o altres fons d'informació, al llarg de tot el procés. 

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

poblacions. 

CE12.14. Analitzar com les diferents disfuncions afecten l'execució ocupacional. 

CE12.15. Proposar de manera justificada mètodes d'avaluació que es puguin aplicar d’acord 

amb els models de Teràpia Ocupacional. 

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. 

CE13.6. Planificar una avaluació de les disfuncions i necessitats ocupacionals específiques, 

tant d'individus com de poblacions, tenint en compte les diferents tècniques de 

recollida d'informació i les teories, marcs de referència i models de Teràpia 

Ocupacional. 

CE13.7. Dissenyar una intervenció específica, tant per a individus com per a poblacions, 

d’acord amb les diferents modalitats i procediments de Teràpia Ocupacional. 

CE15. Conèixer, seleccionar i aplicar les teories apropiades, els marcs de referència teòrics, els 

models i mètodes de pràctica de Teràpia ocupacional per tal d’escollir o restablir l’ocupació 

significativa, en funció de les necessitats de salut dels individus i de les poblacions. 
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CE15.3. Demostrar una base teòrica per a fonamentar la pràctica de Teràpia Ocupacional, 

coneixent, comprenent i comparant els diferents fonaments teòrics i principis 

metodològics: models, teories, marcs de referència, mètodes / tècniques, 

avaluacions de Teràpia Ocupacional necessàries per a reconèixer i interpretar els 

processos de funció- disfunció ocupacional. 

CE15.4. Seleccionar modalitats i procediments d'avaluació d’acord amb les teories, models i 

marcs de referència de Teràpia Ocupacional. 

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

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.18. Tenir en compte les diferències de cada persona en tot el procés de Teràpia 

Ocupacional. 

CE24. Elaborar i redactar històries i altres registres de Teràpia Ocupacional, de forma comprensible, 

tant a públic especialitzat com no especialitzat. 

CE24.1. Utilitzar la terminologia pròpia de Teràpia Ocupacional per redactar històries i 

registres. 

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

especialitzat com no especialitzat. 

CE25.5. Escriure informes de Teràpia Ocupacional usant els termes de la disciplina.  

CE25.6. Utilitzar amb usuaris i altres actors implicats un vocabulari comprensible. 

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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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: CONTEXT POLÍTIC I SOCIAL ACTUAL EN SALUT MENTAL. 

•  Polítiques i plans de salut mental. 

•  Xarxa de recurs a Catalunya. 

UNITAT 2: MARCS, MODELS I ENFOCAMENTS EN SALUT MENTAL. 

•  Models d’atenció en Salut Mental.  

•  Aplicació del model d’ocupació humana. 

•  Aplicació del marc de discapacitat cognitiva. 

•  Aplicació del marc cognitiu conductual. 

UNITAT 3: ELABORACIÓ DE PROGRAMES. 

•  Anàlisis de la realitat i disseny d’un programa per un recurs de salut mental. 

UNITAT  4:  INTERVENCIÓ  EN  TRASTORN MENTAL. 

•  Valoracions en Salut Mental. Aplicacions.  

•  Anàlisi del context i de l’entorn . 

•  Característiques de la intervenció individual. 

•  Tipus d’intervenció grupal. 

•  Intervenció en psicosi. 

•  Intervenció en trastorns afectius. 

•  Intervenció en trastorns de personalitat. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 45,0 1,8

CE 9.10, CE9.11, CE9.12, CE10.4, CE11.1, CE12.15, 

CE12.14, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, CE18.18, 

CE24.1, CE25.5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes 100,5 4,0

CE 9.10, CE9.11, CE9.12, CE11.1, CE12.15, CE12.14, 

CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, CE18.18, CE24.1, 

CE25.5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 145,5 5,8  

AVALUACIÓ 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treballs (45% de valor de l’assignatura). Consta de tres treballs. El primer és 

un treball grupal i té un valor del 30%, el segon un treball grupal amb un valor de 7% i el 

tercer un treball individual i té un valor d’un 8%. 

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

3. Presentació a l’aula (5% del valor de l’assignatura). 

A l’inici de l’assignatura els estudiants s’han de constituir en equips de treball que seran els mateixos 

per a la realització de totes les activitats grupals d’avaluació 

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’activitat 2 (prova escrita) 

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): 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 1-10-2018. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs

45% 0,0 0,0

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE10.4, 

CE12.14, CE12.15, CE13.6, 

CE13.7, CE15.3, CE15.4, 

CE18.16, CE25.5, CT1, CT3, CT4, 

CT5

Presentacions a l'aula 5% 3,0 0,1 CE25.6, CT4

Proves escrites

50% 1,5 0,1

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE10.4,  

CE12.14, CE12.15, CE13.6, 

CE13.7, CE15.3, CE15.4, 

CE18.16, CE25.5, CT1, CT3, CT4, 

CT5

TOTAL 4,5 0,2

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

RECUPERACIÓ 

En el cas que no s’hagin superat la Prova escrita i el Treball  escrit en grup amb un 5 l’estudiant podrà 

optar a la recuperació de la prova escrita i del Treball escrit en grup. 

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

La prova de síntesi també té opció a recuperació.  

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