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EDUCACIÓ PER LA SALUT 

Curs acadèmic 2019-2020 Codi 200382 ECTS 4 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 3r Període 2n semestre 

Matèria 
Intervenció de TO en els diferents àmbits i les diferents etapes del 
cicle vital 

Caràcter Obligatòria Idioma de la docència Català 

Coordinació assignatura Elisabet Capdevila 

Correu electrònic elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat 

Professorat Elisabet Capdevila 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura introdueix els principals models, marcs i eines d’Educació per a la Salut més 

utilitzats en l’actualitat a l’hora de dissenyar, avaluar i dur a terme un programa educatiu i la seva 

aplicació pràctica. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Per la Teràpia Ocupacional les activitats educatives pràcticament són presents en totes  les fases del 

procés, no tan sols com a eines de treball en les activitats, sinó com a estratègies d’intervenció que 

facilitin la participació de la persona/grup en el seu entorn, dirigides a la promoció i prevenció de la 

salut. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat les assignatures corresponents a les Ciències Bàsiques de la Salut: Ciències 

Socials i Salut, Psicologia General i de la Salut, Bases Conceptuals de Teràpia Ocupacional, 

Antropologia de La Salut i Procés de Teràpia Ocupacional. 

OBJECTIU/S 

• Analitzar i valorar  les  finalitats  de  l’Educació  per  a  la  Salut,  les  bases teòriques, 

les diferents concepcions i  pràctiques en  relació al marc d’intervenció actual.  
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• Elaborar i avaluar un projecte de Teràpia Ocupacional, on l’Educació per a la Salut en 

sigui una estratègia bàsica d’intervenció.  

• Analitzar, experimentar l’ús de les diferents eines d’Educació per a la Salut.  

• Treballar en equip desenvolupant habilitats de treball basades en la participació i 

l’aprenentatge cooperatiu. 

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. 

CE14. Realitzar l’avaluació ocupacional, determinar 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. 

CE14.1. Identificar les necessitats educatives de la persona i la població. 

CE14.2. Planificar les intervencions educatives i d'inserció des d'un model participatiu. 

CE14.3. Construir indicadors d'avaluació de les propostes educatives. 

CE14.4. Valorar productes educatius d’acord amb els criteris establerts. 

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 

marcs de referència de Teràpia Ocupacional. 

CE15.5. Revisar les bases teòriques d'Educació per a la salut (EPS): pedagogia, comunicació, 

psicologia. 

CE15.6. Discutir els diferents enfocaments d'EPS per aplicar a la pràctica ocupacional. 

CE15.7. Experimentar amb diferents tècniques d'EPS per poder aplicar-les a la pràctica 

ocupacional. 

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. 

CE16.4. Reflexionar sobre la importància de la participació en les experiències 

d'aprenentatge. 

CE16.5. Reflexionar sobre la importància de la participació en els programes de promoció i 

prevenció. 

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

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.16. Tenir en compte les diferències de cada persona en tot el procés de Teràpia 

Ocupacional. 

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

i comunitari. 

CE19.7. Experimentar amb diferents tècniques d'EPS per poder aplicar-les en la pràctica 

ocupacional. 
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CE19.8. Aplicar les habilitats i destreses adquirides a noves situacions educatives que es 

puguin presentar. 

CE19.9. Aplicar en un entorn simulat habilitats i destreses. 

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

rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional. 

CE23.4. Reflexionar sobre la importància de la comunicació en el procés d'intervenció de 

Teràpia Ocupacional. 

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. 

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: EL MARC DE L’EDUCACIÓ PER A LA SALUT (EPS). 

•  Concepte i objectius d’EpS. 

•  Nivells d’intervenció: promoció, prevenció i tractament.  

UNITAT 2: BASES TEÒRIQUES DE L’EDUCACIÓ PER A LA SALUT I RELACIÓ AMB LA TERÀPIA 

OCUPACIONAL. 

•  Enfocaments i teories segons models i dimensions d’influència.  

•  Models d’EpS i relació amb la Teràpia Ocupacional.  
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•  Pràctiques en el context actual. 

UNITAT 3: PROGRAMACIÓ D’UN PROJECTE D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT EN TERÀPIA 

OCUPACIONAL. 

•  Marc teòric en salut, benestar, educació i participació ocupacional.  

•  Anàlisi de la realitat i definició del problema de salut.  

•  Justificació del projecte educatiu. 

•  Objectius generals i específics.  

•  Metodologia, activitats, cronograma i recursos necessaris.  

•  Avaluació de la intervenció i del projecte. 

UNITAT 4: EINES D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT. 

•  Mètodes uni i bidireccionals. 

•  Activitats i tècniques segons objectius d’aprenentatge: Material escrit, consell de  

salut, joc de rol, taller de salut i la xerrada. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 30,0 1,2

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE14.1, CE14.2, CE14.3, 

CE14.4, CE15.3, CE15.5, CE15.6, CE15.7, CE16.4, 

CE16.5, CE18.16, CE19.7, CE19.8, CE19.9, CE23.4, 

CE25.5, CE25.6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes 67,0 2,7

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE14.1, CE14.2, CE14.3, 

CE14.4, CE15.3, CE15.5, CE15.6, CE15.7, CE16.4, 

CE16.5, CE18.16, CE19.7, CE19.8, CE19.9, CE23.4, 

CE25.5, CE25.6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 97,0 3,9  

AVALUACIÓ 

L’avaluació de les competències es farà a partir de la realització de la carpeta d’avaluació; eina que 

serveix perquè els estudiants demostrin el seu procés d’aprenentatge al llarg de l’assignatura. La 

carpeta d’avaluació consistirà en l’entrega, participació, exposició i defensa d’activitats al llarg de 

l’assignatura, més un projecte final d’Educació per a la Salut en Teràpia Ocupacional. 
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- AA1: Document funcionament (no avalua, és requisit l’entrega) 

- AA2: Exercici individual/exposició aula Enfocaments EpS (5%) 

- AA3: Taller material imprès (5%) 

- AA4: Taller sobre consell de salut (5%) 

- AA5: Exercici individual/exposició aula.  Models EpS (5%) 

- AA6: Projecte EpS (40% treball + 10% exposició) = (50%) 

- AA7: Anàlisi crític individual de programa EpS (20%) 

- AA8: Taller de taller salut (5%) 

- AA9: Taller sobre la xerrada (5%) 

La nota total consta del sumatori dels treballs individuals i/o grupal (75%) i la presentació pública i 

discussió a l’aula (25%).  

Criteris per aprovar l’assignatura 

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

En l’elaboració del projecte final es recull l’adquisició global de les competències de l’assignatura, 

per aquest motiu cal obtenir una nota igual o superior a 5 en aquest projecte per tal de poder fer 

sumatori amb les notes dels exercicis proposats en la carpeta d’avaluació.  

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. 
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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 i successives) 

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

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 75% 0,0 0,0

CE9.10, CE9.11, CE9.12,  CE14.1, 

CE14.2, CE14.3, CE14.4, CE15.3, 

CE15.4, CE15.5, CE15.6, CE15.7, 

CE16.4, CE16.5, CE18.16, CE19.7, 

CE19.9, CE25.5, CE25.6, CCT1, CT2, 

CT3, CT4, CT5

Presentacions a l'aula 25% 3,0 0,1

CE9.10, CE9.11, CE14.1, CE14.2, 

CE14.3, CE15.3, CE15.4, CE15.7, 

CE16.4, CE18.16, CE19.7, CE19.8, 

CE19.9, CE23.4, CE25.5, CE25.6, 

CCT1, CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 3,0 0,1

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 PROJECTE, es pot optar a la recuperació. 

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

Només es pot optar a recuperar el Projecte si aquest s’ha realitzat prèviament.  

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