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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura amplia els coneixements i habilitats necessaris per a la cerca i selecció de 

documentació científica, la lectura crítica i prepara per a l’abordatge de temes rellevants per a la 

disciplina amb les metodologies científiques pertinents. També, aporta els coneixements necessaris 

perquè l’estudiant tingui en consideració l’aplicació de la pràctica de la Teràpia Ocupacional basada 

en l’evidència científica.  

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Actualment són moltes les aportacions científiques disponibles en Ciències de la Salut i en Teràpia 

Ocupacional. La gestió, l’anàlisi, la interpretació i lectura crítica d’aquesta documentació és 

important per generar noves perspectives d’intervenció i d’investigació en Teràpia Ocupacional i 

ciències afins. 

El coneixement sobre la metodologia d’investigació aporta al terapeuta ocupacional eines i 

habilitats que seran d’utilitat per a la cerca, interpretació i aplicació dels coneixements més actuals 

relacionats amb la seva professió. La lectura crítica dels articles científics permetrà fonamentar la 

presa de decisions en les diferents fases del procés d’intervenció de teràpia ocupacional. 
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

No hi ha cap requisit establert per cursar aquesta assignatura. No obstant,  és recomanable que 

haver cursat l’assignatura de Bioestadística del primer curs. 

OBJECTIU/S 

• Identificar les diferents metodologies científiques que s’apliquen en Teràpia 

Ocupacional, ciències de la salut i ciències de l’ocupació  

• Elaborar una cerca acurada del tema d’investigació en estudi 

• Dur a terme una lectura crítica de la literatura científica  

• Adquirir la capacitat d’elaborar una primera construcció d’un projecte d’investigació  

• Aplicar el procés de la pràctica de Teràpia Ocupacional basada en l’evidència científica 

en la resolució de casos 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE3. Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a fonamentar la presa 

de decisions sobre salut. 

CE3.1. Revisar conceptes clau de recerca. 

CE3.2. Analitzar un problema de salut utilitzant dades epidemiològiques, formulant preguntes 

i elaborant hipòtesis d'investigació. 

CE3.3. Plantejar un projecte d'investigació aplicant els coneixements adquirits. 

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. 

CE5.1. Reconèixer la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb l'ocupació, 

la Teràpia Ocupacional / Ergoteràpia i / o la ciència ocupacional i formular preguntes de 

recerca rellevants. 

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

qualitatius com quantitatius. 
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CE5.3. Reunir i interpretar dades significatives de l'ocupació de les persones o comunitats per 

emetre judicis que incloguin reflexions sobre temes rellevants d'índole social, científica 

o ètica. 

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

Teràpia Ocupacional, basant-se en l’evidència científica disponible. 

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. 

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

Teràpia Ocupacional. 

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  

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: METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ EN TERÀPIA OCUPACIONAL. 

•  Introducció a la Metodologia Científica en Ciències de la salut  

•  El  procés  d'investigació  i  l’article  científic.  Comunicació  científica  oral  i escrita  

•  Fase conceptual 

•  Fase metodològica 

•  Fase empírica 

•  Ètica i investigació 

•  Fase d’interpretació dels resultats  

•  Fase de difusió 

•  Introducció a la lectura crítica 

•  Revisió d’habilitats de recerca d’informació en bases de dades de ciències de la salut.  

UNITAT 2: PROJECTE D’INVESTIGACIÓ. 

•  Protocol d’un projecte d’investigació. Fases d'elaboració d'un projecte d'investigació.  

UNITAT 3: TERÀPIA OCUPACIONAL BASADA EN L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA. 

•  Introducció a la Teràpia Ocupacional Basada en l’Evidència Científica (TOBE). Fases de 

la Pràctica Basada en l'Evidència Científica  

•  Nivells d’evidència: l’assaig clínic, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica  
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 48,0 1,9

CE3.1, CE3.2, C3.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3,  CE17.1, 

CE18.4, CE25.1, CE25.2, CE26.1, CE26.2, CE26.3, 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes 96,0 3,8

CE3.1, CE3.2, C3.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE17.1, 

CE18.4, CE25.1, CE25.2, CE26.1, CE26.2, CE26.3, 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 144,0 5,8
 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació: 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treballs individuals i/o en grup (90% del valor de l’assignatura). Es divideixen 

en: 

− Lliurables individuals: Consta de 4 tasques individuals que sumen un valor del 10% 

del total de l’assignatura 

− Lliurables en grup: Consta de 2 tasques realitzades en equip que sumen un valor del  

5% del total de l’assignatura  

− Projecte d’investigació, en grup (50% del valor de l’assignatura) 

− Cas basat en la Teràpia Ocupacional Basada en l’Evidència (TOBE), individual (25% del 

valor de l’assignatura) 

2. Exposicions i discussions a l’aula (10% del valor de l’assignatura). Consta de la presentació 

pública en grup d’un article científic. 

Criteris per aprovar l’assignatura: 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5. 
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A més, per poder ponderar l’aprovat, cal obtenir una nota igual o superior a 5 en el Projecte 

d’investigació.  

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. 

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 de la data que s’indicarà a l’inici de 

l’assignatura. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 90% 0,0 0,0

CE 3.1, CE 3.2, CE 3.3, CE 5.1, 

CE 5.2, CE 5.3, CE 17.1, CE18.4, 

CE 25.1, CE 26.1, CE 26.2, 

CE26.3, CT1, CT2, CT3C CT4, 

CT5

Exposicions/discussions a 

l'aula
10% 6,0 0,2

CE 5.2, CE 17.1, CE 25.1, 

CE25.2, CE 26.1, CT4, CT5

TOTAL 6,0 0,2

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

RECUPERACIÓ 

En cas que el treball sobre el projecte d’investigació resulti entre una nota inferior a 5, es pot optar 

a la millora del treball final. 
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Per a la resta d’activitats d’avaluació no hi ha opció a recuperació. 

La prova de síntesi té opció a recuperació. 

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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