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Esther Martí Miró 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura donarà l’oportunitat de conèixer els antecedents i la situació actual de la Llei 

de l’Autonomia Personal i Atenció amb les Persones en Situació de Dependència i la seva relació 

amb els professionals de teràpia ocupacional. Té com a finalitat permetre a l’estudiant conèixer el 

marc legislatiu que reconeix els drets de les persones en situació de dependència i el suport a 

l’autonomia, els barems d’avaluació i el procés de gestió pel seu reconeixement d’ajudes. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura de Legislació i Avaluació de l’Autonomia Personal i la Dependència s’emmarca dintre 

de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, aprofundint en el 

coneixement de la mateixa i en tots els processos que la conformen. L’estudiant, a més de conèixer 

com s’ha desplegat la llei en el context espanyol, aprofundirà en el coneixement de l’eina utilitzada 

per dictaminar el grau de dependència de la persona depenent, el Barem de Valoració de la 

Dependència i l’Escala de Valoració Específica, obtenint una acreditació validada per Serveis Socials. 

Amb aquesta acreditació, l’estudiant podrà treballar en un Servei de Valoració de la Dependència 

un cop obtingut el títol de Terapeuta Ocupacional. 

mailto:jessicagarrido@euit.fdsll.cat
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

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

els tres cursos previs de grau. 

OBJECTIU/S 

L’estudiant serà capaç d’/de: 

• Reflexionar sobre els conceptes d’autonomia, dependència i discapacitat.  

• Reconèixer el marc estatal i català de la Llei 39/2006 i la Llei 12/2007 de serveis Socials.  

• Utilitzar la Classificació Internacional del Funcionament de la Discapacitat i la Salut 

(CIF). 

• Identificar els dèficits funcionals dels grups de persones amb malalties que originen 

algun grau de dependència. 

• Reconèixer tots els procediments previs per l’aplicació del barem de valoració.  

• Adquirir estratègies per desenvolupar de manera adequada l’entrevista de valora ció. 

• Adquirir habilitats per utilitzar els instruments de valoració del grau de dependència 

que estan en vigència en l’estat espanyol.  

• Analitzar els pros i contres de l’aplicació del barem com eina de valoració.  

• Reconèixer les prestacions socials a les quals es poden acollir les persones amb 

reconeixement de grau de dependència. 

• Analitzar el grau de desenvolupament que ha tingut la Llei des de la seva aprovació, 

tant en l’àmbit estatal com autonòmic.  

• Comparar el grau de protecció social amb els altres països europeus. 

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. 
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CE9.2. Reconèixer les activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia que es poden 

desenvolupar en persones, famílies o grups. 

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

poblacions. 

CE12.1. Identificar els factors relacionats amb la salut i amb els entorns socials i físics que 

faciliten o limiten l'acompliment ocupacional de persones i col·lectius. 

CE12.2. Realitzar judicis i prendre decisions des d'una base teòrica i basades en la necessitat 

del client i dels recursos disponibles. 

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. 

CE22.1. Apreciar i respectar les diferències individuals, creences culturals, els costums i la seva 

influència sobre l'ocupació i la participació. 

CE22.2. Establir una comunicació cooperativa amb usuaris i família per avaluar la 

dependència/autonomia. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CONTINGUTS 

• Conceptes d’Autonomia, Dependència i Discapacitat.  

• Legislació estatal, antecedents de la Llei (models referents d’altres països).  

• Models de protecció social d’altres països.  

• Situació social i realitat de les persones en situació de dependència. 

• Visita i tècniques de valoració: informe de salut, observació, entrevista, aplicació del 

barem de valoració de la dependència. 

• La CIF com a marc teòric per l’avaluació.  

• Aplicació del barem de valoració de la dependència en diferents col·lectius  
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• Organització dels serveis de valoració de la dependència.  

• Elaboració del PIA/ Recursos disponibles després de la valoració.  

• Programes de promoció de l’autonomia.  

• Desplegament i situació actual de la Llei en les diferents comunitats autònomes.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 36,0 1,4 CE9.2, CE12.1, CE12.2, CE22.2, CT1

Supervisades 24,8 1,0 CE12, CE12.1, CE12.2, CE22.1, CE22.2, CT1

Autònomes 78,8 3,2 CE9.2, CE12.1, CE12.2, CE22.1, CT1.

TOTAL 139,6 5,6  

AVALUACIÓ 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treballs (30%): Consta de dues activitats: La primera amb un valor del 10% i 

la segona amb un valor del 20%. 

2. Presentació i discussió de textos a l’aula (30%): Consta de tres activitats: La primera amb 

un valor del 10%, la segona amb un valor del 15% i la tercera amb un valor del 5%. 

3. Prova escrita (40% de l’assignatura). 

Criteris per aprovar l’assignatura 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 a la prova escrita i també en el 

segon treball (Memòria d’aplicació del varem). En el còmput global de l’assignatura és necessari 

obtenir una nota igual o superior a 5 punts. 

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 no 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 on l’estudiant s’avaluarà en una única activitat 

avaluativa de totes les competències avaluades en l’assignatura. Els estudiants que optin a aquesta 

prova han d’informar per escrit a la coordinadora de l’assignatura abans que hagi transcorregut un 

mes de l’inici de l’assignatura. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES
1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Presentació i discussió de textos 

a l'aula
30% 9,0 0,4

CE9, CE9.2, CE22, CE22.1, 

CE22.2

Lliurament de treballs 30% 0,0 0,0
CE12, CE12.1, CE12.2, CE22, 

CE22.1, CE22.2, CT1

Proves escrites 40% 2,0 0,1 CE12, CE12.1, CE12.2, CT1

TOTAL 11,0 0,4

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 prova escrita, es pot optar a la prova escrita de 

recuperació. En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en el segon treball (Memòria d’aplicació del 

barem), es pot optar a la seva recuperació. Per a la resta d’activitats d’avaluació no hi ha opció de 

recuperació. 

Els estudiants que optin a prova de síntesi tenen opció a recuperació. 
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La nota màxima de les activitat que es recuperin serà d’un 5. 

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