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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura constitueix els fonaments sobre els quals poder construir la trajectòria 

curricular dels estudis de Teràpia Ocupacional, ja que ofereix els coneixements bàsics per entendre 

l’estructura i el funcionament del cos humà. 

Aquests coneixements parteixen de l’estudi de les molècules per arribar als aparells i sistemes, 

passant per l’estructura i funcionament de la cèl·lula i la constitució dels teixits. Tot plegat dóna una 

visió de conjunt de què és l’organisme i de quin és el seu funcionament fisiològic. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

El fet que l’estudiant pugui tenir un coneixement sòlid respecte el funcionament normal de 

l’estructura i funció del cos humà li permetrà poder identificar l’impacte que pot arribar a tenir una 

disfunció en l’ocupació, alhora que li facilitarà la comprensió de les assignatures 

medicoquirúrgiques, la cinesiologia i les matèries terapèutiques – pràctiques, de gran importància 

per la seva futura pràctica professional. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

No hi ha cap recomanació prèvia. 

mailto:jennifergrau@euit.fdsll.cat
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OBJECTIU/S 

•  Identificar i descriure l’estructura i el funcionament del cos humà, fent especial 

atenció a aquells aparells o sistemes directament vinculats a la professió de Teràpia 

Ocupacional com són: el sistema esquelètic i articular, el sistema nerviós (central, 

perifèric i autònom), el sistema respiratori, el sistema cardiovascular, el sistema 

digestiu i els òrgans dels sentits. 

•  Sintetitzar els coneixements bàsics sobre el cos humà necessaris per poder vertebrar 

la resta de matèries relacionades. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

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

poblacions. 

CE12.3. Identificar i descriure l'estructura i funció del cos humà per avaluar, sintetitzar i aplicar 

tractaments de Teràpia Ocupacional / Ergoteràpia. 

CE12.4. Identificar i descriure el procés fisiològic en tots els moments del cicle vital, des de la 

infància fins a la vellesa. 

CE12.5. Sintetitzar i aplicar els coneixements rellevants de ciències biològiques, mèdiques i 

humanes. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

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

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. 
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CONTINGUTS 

UNITAT I: INTRODUCCIÓ A LA COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ BÀSICA DE L’ÉSSER HUMÀ 

•  Nivell químic 

•  Nivell cel·lular 

•  Nivell histològic 

UNITAT II: ÒRGANS I SISTEMES QUE INTEGREN EL COS HUMÀ 

•  El sistema osteoarticular 

•  El sistema respiratori 

•  El sistema cardiovascular 

•  El sistema limfàtic, sang i el sistema immunitari  

•  El sistema urinari 

•  El sistema digestiu 

•  El sistema endocrí 

•  Els aparells genitals 

•  Els òrgans dels sentits  

UNITAT III: EL SISTEMA NERVIÓS 

•  Organització general del sistema nerviós 

•  Neurones i neuroglia 

•  Sinapsis 

•  Sistema motor 

•  Sistema somatosensorial 

•  Dolor 

•  Visió 

•  Oïda i Sistema Vestibular 

•  Sentits químics 

•  Sistema nerviós autònom 

•  Desenvolupament del sistema nerviós 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 78,8 3,2 CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, CT5

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes 141,8 5,7 CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, CT4, CT5 

TOTAL 220,5 8,8  

AVALUACIÓ 

L’assignatura s’avalua de manera continuada mitjançant tres proves escrites (parcials) i exposicions 

a l'aula que suposaran el 90% i el 10% -respectivament- de la nota de l’assignatura.  

Descripció de les activitats d’avaluació: 

- Exàmen parcial Unitat I (25%). 

- Exàmen parcial Unitat II (30%). 

- Exàmen parcial Unitat III (35%). 

- Exposicions a l'aula (10%).  

Per els i les estudiants/es que es matriculin per segona vegada, tenen la possibilitat d’optar a una 

prova de síntesi del total del temari de l’assignatura (examen final).  Cal informar a la coordinadora 

de l’assignatura  abans del primer parcial (novembre 2019). 

Els estudiants que optin per l’avaluació continuada han de presentar-se a totes les activitats 

avaluatives per poder fer, si cal, la recuperació.  

Criteris per aprovar l’assignatura: 

La nota final de l’assignatura correspon al sumatori de de cada activitat avaluativa (amb la 

ponderació corresponent), sempre i quan, es superi el 5 a cadascuna d’elles. La nota final per 

aprovar l’assignatura és de 5.0 punts.  
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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 l’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 en el període que s’indicarà a l’inici de 

l’assignatura. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Proves escrites 90% 4,5 0,2
CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, 

CT4

Exposicions/discusions a l'aula 10% 6,0 0,2
CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, 

CT4, CT5

TOTAL 10,5 0,4

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

RECUPERACIÓ 

En el cas que no s’hagi superat algun dels parcials amb un 5 i per tant no pugui ponderar, , l’estudiant 

podrà fer una/es prova/es de recuperació de la unitat (parcial) que no hagi superat.  

Les exposicions a l'aula no tenen opció a recuperació.  

La prova de síntesi té opció a recuperació.  
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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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