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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura està configurada a partir de la selecció de determinades situacions en què la 

implicació del terapeuta ocupacional pot tenir una rellevància tal que es crea la idoneïtat d’endinsar 

l’estudiant en el coneixement de temes específics. 

Per un costat, es centra en l’estudi dels col·lectius vulnerables que, amb o sense discapacitat, estan 

en risc de patir una situació d’injustícia ocupacional. 

D’altra banda, partint dels coneixements que l’estudiant ha assolit sobre el col·lectiu de gent gran i 

el paper de la teràpia ocupacional en la intervenció geriàtrica integral, s’aprofundeix en la promoció 

de l’envelliment actiu i la prevenció de la dependència en la població anciana. 

Finalment, es fa un aprofundiment en la intervenció de Teràpia Ocupacional sobre les lesions 

específiques de l'extremitat superior, principalment la mà, que poden provocar una alteració en 

l'acompliment ocupacional de les persones. 
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INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura Intervenció Avançada en Adults i Gent Gran pertany a la matèria d'Intervenció 

Avançada i té caràcter optatiu. Aquesta assignatura representa per a l’estudiant, l’oportunitat de 

profunditzar els seus coneixements adquirits prèviament en les assignatures de 3r GTO, anomenada 

Teràpia Ocupacional en Gent Gran, Teràpia Ocupacional Comunitària i Teràpia Ocupacional a 

l’Adult. Li permet preparar-se per a una futura pràctica laboral en àrees d’actuació com la població 

adulta i gent gran, atenent els aspectes bio-psico-socials i amb una èmfasi especial en els aspectes 

dels projectes laborals i comunitaris per a la intervenció en l'àmbit social, els aspectes dels projectes 

i intervenció individualitzada des de la perspectiva d'envelliment actiu i intervenció avançada en les 

lesions de mà. 

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 

• Identificar, analitzar i respondre davant de situacions de dependència i/o injustícia 

ocupacional des del punt de vista de les demandes ocupacionals dels individus i 

poblacions. 

• Gestionar i aplicar les tècniques i els recursos adients propis de Teràpia Ocupacional 

per promoure el desenvolupament de conductes autònomes i  ocupacions significatives 

dels individus i poblacions.  

• Identificar, analitzar i gestionar els problemes ètics en situacions complexes.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

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. 
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CE14.7. Aplicar l'estudi ergonòmic, les noves tecnologies i la tecnologia assistent en Teràpia 

Ocupacional / Ergoteràpia en tot el cicle vital. 

CE14.9. Treballar per facilitar entorns accessibles i adaptats i promoure l'autonomia i la 

justícia ocupacional. 

CE14.10. Identificar, dissenyar i planificar diferents modalitats i procediments d'intervenció 

en camps emergents per Teràpia Ocupacional, en estreta col·laboració amb individus 

i poblacions. 

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. 

CE16.6. Identificar i reflexionar sobre les necessitats de salut i benestar de persones i / o grups 

mitjançant la participació en l’ocupació significativa. 

CE16.7. Analitzar habilitats de maneig de grups per a promoure la salut i el benestar dels seus 

membres mitjançant la participació en l'ocupació significativa. 

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

i comunitari. 

CE19.13. Utilitzar eficaçment les diferents tècniques d'intervenció en àmbits específics de 

Teràpia Ocupacional. 

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. 

CE22.5. Recopilar, analitzar, comprendre i extreure conclusions pertinents de la informació 

sobre els problemes i les demandes ocupacionals dels individus i poblacions, des de 

la perspectiva de Teràpia Ocupacional. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

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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CT5. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball. 

CT6. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: INTERVENCIÓ AVANÇADA DE TERÀPIA OCUPACIONAL EN L’ÀMBIT SOCIAL 

•  Exclusió social i pobresa. 

•  Inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social i dependències . 

•  Problemes ètics en situacions complexes. 

UNITAT 2: INTERVENCIÓ AVANÇADA DE TERÀPIA OCUPACIONAL EN GENT GRAN 

•  Síndromes geriàtriques. 

•  Envelliment actiu. 

•  Controvèrsies sobre contencions en gent gran. 

•  Mobilització assistida amb grua. 

UNITAT 3: INTERVENCIÓ AVANÇADA DE TERÀPIA OCUPACIONAL EN LESIONS DE LA MÀ 

•  Rizartrosi. 

•  Lesions tendinoses traumàtiques de la mà. 

•  Lesions tendinoses inflamatòries de la mà. 

•  Cicatrització. 

•  Amputació i protetització d’extremitat superior . 

•  Fèrules i ortesi en situacions específiques de lesions de la mà. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 37,5 1,5
CT14.7, CT14.9, CT14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, 

CE22.5, CT1, CT3, CT5, CT6

Supervisades 7,5 0,3
CT14.7, CT14.9, CT14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, 

CE22.5, CT5

Autònomes 94,5 3,8
CT14.7, CT14.9, CT14.10, CE16.6, CE16.7, CE22.5, 

CT1, CT3, CT5, CT6

TOTAL 139,5 5,6
 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament dels treballs (30% de valor de l’assignatura): Consta d’una part grupal (Treball 
final mòdul I, II o III).  

2. Exposicions/discussions a l'aula (40% de valor de l’assignatura): Es divideixen en:  

•  Presentació pública de treballs (10% de valor de l’assignatura) . 

•  Participació i discussió (Mòdul I i Mòdul II) (10% de valor de l’assignatura) .   

•  Valoració crítica fèrules (Mòdul III) (20% de valor de l’assignatura). 

3. Prova Escrita (30% de valor de l’assignatura): Mòduls I, II i III. 

Criteris per aprovar l’assignatura 

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

Cal obtenir una nota igual o superior a 5 en el treball escrit i també en  la prova escrita per ponderar 

amb la resta de notes de l’assignatura. 

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 hagi realitzat/presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura.   

Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula o successives) 

No s’ofereix cap prova de síntesi. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 30% 0,0
0,0

CE14.7, CE14.9, CE 14.10, CE16.6, 

CE19.13, CE22.5, CT1, CT3, CT6 

Exposicions/discussions a l'aula 40% 9,0

0,4

CE14.9, CE 14.10, CE16.6, 

CE19.13, CE16.7, CE22.5, CT1, 

CT3, CT5, CT6

Proves escrites 30% 2,0 0,1 CT1, CT3

TOTAL 11,0 0,4

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

 

RECUPERACIÓ 

S’ofereix la recuperació de la prova escrita i del Treball final mòdul I, II o III. La nota màxima de 

recuperació d’aquesta activitat serà un 5. 

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. 
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