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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Al llarg de la seva formació acadèmica, l’estudiant ha adquirit coneixements bàsics sobre diferents 

maneres d’intervenir des de la Teràpia Ocupacional.  

En aquesta assignatura, té la oportunitat de profunditzar el seu coneixement sobre l’aplicació de 

tècniques específiques anant des del control motor en neurorehabilitació, l’ús de la creativitat des 

de la Teràpia Ocupacional, a l’estimulació cognitiva en la persona, fins a l’avaluació de projectes. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura permetrà al Terapeuta Ocupacional poder intervenir en les persones amb una 

disfunció neurològica i cognitiva, ja que tindrà els coneixements necessaris per aplicar els tècniques 

especifiques. A més, els estudiants podran aplicar el raonament creatiu en disseny dels projectes 

d’intervenció i recerca des de la Teràpia Ocupacional. L’assignatura farà una èmfasi especial a 

l’avaluació dels projectes.  
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat l’assignatura de Disfuncions Neurològiques i Ocupacionals, Disfuncions 

Medico- Quirúrgiques i Ocupacionals i Cinesiologia, ja que és important tenir coneixements sobre 

les diferents patologies per tal d’aplicar els principals tècniques de la neurorehabilitació i eines 

d’intervenció des de la Teràpia Ocupacional en estimulació cognitiva. També, es recomana haver 

cursat les assignatures de la matèria de Fonaments de Teràpia Ocupacional i Bases de Metodologia 

Científica en Ciències de la Salut.  

OBJECTIU/S 

• Adquirir els coneixements profunditzats sobre les diferents tècniques que permetran a 

l’estudiant d’intervenir des de la Teràpia Ocupacional en situacions específiques i 

complexes. 

• Conèixer les principals tècniques que s’apliquen actualment en neurorehabilitació.  

• Conèixer i aplicar tècniques específiques de creativitat en el disseny d'un projecte 

d’intervenció i recerca des de la Teràpia Ocupacional.  

• Adquirir els coneixements sobre eines d’intervenció des de la Teràpia Ocupacional en 

estimulació cognitiva.  

• Dissenyar l’avaluació de qualsevol projecte o programa de Teràpia Ocupacional que 

l’estudiant pugui elaborar en el seu futur professional.  

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. 

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

capacitat i habilitat professional i la relació d’ajuda. 
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CE5. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d’informació per tal d’obtenir, organitzar, 

interpretar i comunicar la informació científica, sanitària, sociosanitària i social, preservant la 

confidencialitat de les dades. 

CE5.2 Identificar, analitzar i sintetitzar els diferents mètodes i dissenys d’investigació 

qualitatius com quantitatius. 

CE8. Demostrar que compren i reconeix la importància dels factors contextuals com a determinants 

de disfunció ocupacional. 

CE8.1 Identificar els factors contextuals que faciliten i/o limiten l’autonomia en les àrees 

ocupacionals. 

CE8.2 Avaluar les necessitats d’adaptacions i/o productes de suport per a promoure i facilitar 

l’autonomia de les persones o grups. 

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, segons les necessitats de salut d’individus i poblacions. 

CE15.1 Investigar i aplicar teories, models pràctics i mètodes d’intervenció per a la pràctica 

de la Teràpia Ocupacional segons les necessitats d’individus i poblacions. 

CE15.2 Utilitzar el potencial terapèutic de l’ocupació a través de l’anàlisi ocupacional i de 

l’activitat. 

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.  

CE16.3 Planificar intervencions amb grups o persones amb l’objectiu de participar activament 

en l’ocupació a través de la promoció de la salut, la prevenció, la rehabilitació i el 

tractament. 

CE17.Demostrar que comprèn els fonaments d’acció, indicacions i eficàcia de les intervencions de 

Teràpia Ocupacional, basant-se en l’evidència científica disponible.  
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CE17.1 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d’investigació. 

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, prenent 

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

participació. 

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

i comunitari. 

CE19.1 Demostrar habilitats, destreses i experiència pràctica en les múltiples tècniques 

d’intervenció, per a l’aplicació en els diferents contextos. 

CE19.2 Desenvolupar habilitats i destreses amb la finalitat d’aportar solucions útils en cada 

context i/o situació personal. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

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

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

CONTINGUTS 

UNITAT 1: TÈCNIQUES DE CONTROL MOTOR EN AFECTACIONS NEUROLÒGIQUES 

• Mecanismes de Neuroplasticitat  

• Control i Aprenentatge motor 

• Tècniques específiques de Neurorehabilitació  

• Valoració del control motor i la funcionalitat de l'extremitat superior  

• Anàlisi de les alteracions posturals del tronc en les AVDs 
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UNITAT 2: CREATIVITAT I INNOVACIÓ EN TERÀPIA OCUPACIONAL 

• Què és la creativitat 

• Pensament i procés creatiu 

• Raonament creatiu en el disseny d'un projecte d’intervenció  

• Raonament creatiu en el disseny d'un projecte de recerca 

UNITAT 3: TERÀPIA OCUPACIONAL I ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

• Repàs d’estructures i funcions cerebrals 

• Enfocaments d’Intervenció de TO en dèficits cognitius i/o perceptius  

• Models, mètodes i tècniques especifiques en rehabilitació cognitiva  

• Tècniques aplicades d’estimulació cognitiva (EC) en dèficits cognitiu-perceptius 

• Estimulació cognitiva en AVD 

• Ús Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC’s) en rehabilitació cognitiva 

• Aplicació d’estimulació cognitiva en diferents àmbits.  

UNITAT 4: AVALUACIÓ DE PROJECTES 

• Els processos d’avaluació  

• Models d’avaluació; Eleccions metodològics  

• Concrecions i procediments 

• Tècniques i fonts d’informació  

• Interpretació i judicis de valor 

• Recomanacions de millora 

• Diferències de perspectiva: rendiment de comptes vs. comprensió i millora (qüestió 

estratègica en TO).  
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 49,3 2,0
CE5.2, CE8.1, CE8.2, CE15.1, CE15.2, CE16.3, CE19.1, 

CT7

Supervisades 6,0 0,2 CE16.3, CE18.3, CT1, CT7

Autònomes 89,0 3,6 CE4.2, CE16.3, CE17.1,CT1, CT2

TOTAL 144,3 5,8
 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació: 

L’assignatura s’avalua mitjançant:  

1. Prova escrita Unitat I i Unitat III: Prof. Silvia Puig amb un valor de 18% i Prof. Pilar Pedro amb 

un valor de 17%.  

2. Exposicions i discussions a l’aula Unitat I i Unitat III: Prof. Silvia Puig amb un valor de 10% i 

Prof. Pilar Pedro amb un valor de 10%. 

3. Lliurament de treballs Unitat II i Unitat IV: Prof. Javiera Gazitúa i Dr. Michael Iwama amb un 

valor de 22% (treball escrit); Prof. Ramon Crespo amb un valor de 23% (treball escrit).  

Criteris per aprovar l’assignatura: 

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

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 hagi realitzat/ presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura. 
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Prova de síntesi (només per a 2a matrícula o successives):  

No s’ofereix la prova de síntesi.  

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 45% 3,0 0,1
CE4.2, CE5.2, CE17.1, CE19.1,

CT1, CT2, CT7

Exposicions/discussions a l'aula 20% 3,0 0,1
CE4.2, CE8.1, CE8.2, CE15.1, 

CE15.2, CE16.3, CE18.3, CE19.1, 

Proves escrites/pràctiques 35% 2,0 0,1
CE4.2, CE8.1, CE8.2, CE15.1, 

CE15.2, CE16.3, CE18.3, CE19.1

TOTAL 8,0 0,3

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

RECUPERACIÓ 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en la nota final de l’assignatura, es proposa recuperar les 

parts de l’assignatura que hagin obtingut una puntuació inferior a 5 (la prova escrita de la Unitat I i 

Unitat III, i el treball escrit de la Unitat IV). 

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

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

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