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Professorat 
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura aporta a l’estudiant un coneixement sobre les característiques dels diferents 

contexts i entorns (cultural, personal, temporal, virtual, físic i social) en els quals la persona, durant 

tot el seu cicle vital, du a terme el seu acompliment ocupacional. 

Davant de lesions o malalties, aquests entorns poden actuar com a facilitador o inhibidor per a la 

participació de la persona en la seva ocupació, per tant el contingut de l’assignatura ajudarà a 

l’estudiant a l’hora d’avaluar i adaptar els contexts i entorns de la persona amb l’objectiu de millorar 

la seva qualitat de vida. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura Modificacions Contextuals i Adaptacions representa el primer contacte que l’estudiant 

tindrà al llarg de la carrera amb l’avaluació de l’entorn físic i social de la persona. 

Aquest contacte li permetrà com a futur terapeuta ocupacional d’intervenir en l’àmbit dels 

diferents entorns de l’usuari per tal de promoure unes condicions òptimes del seu acompliment 

ocupacional, recomanant les adaptacions i els productes de suport més adients així com les 

prestacions econòmiques.  
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Abans de cursar Modificacions contextuals i adaptacions, és important que l’estudiant hagi aprovat 

les assignatures següents: Bases conceptuals de TO, Psicologia Evolutiva, Psicologia General i de la 

Salut, TO en l’Adult; TO en les persones grans, Anàlisi de l’acompliment ocupacional, disfuncions 

psiquiàtriques i ocupacionals, disfuncions neurològiques i ocupacional, disfuncions medico-

quirúrgiques i ocupacionals, ètica i marc legal. 

OBJECTIU/S 

• Adquirir els coneixements bàsics sobre les característiques i demandes de l’espai 

(entorn físic) i les demandes socials (entorno social i context cultural) de la persona 

durant tot el seu cicle vital. 

• Adquirir l’habilitat per detectar l’aspecte facilitador o inhibidor (identificació de les 

barreres arquitectòniques, ...) dels entorns i contexts de la persona amb disfunció, 

utilitzant diferents mètodes d’avaluació.  

• Dissenyar adaptacions dels/als diferents contexts i entorns de la persona i recomanació 

dels productes de suport més adequats, tenint en compte les seves necessitats.  

• Aplicar i defensar estratègies dirigides a l’adaptació i modificació de l’entorn, tenint 

en compte el marc legislatiu vigent. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE8. Demostrar que comprèn i reconeix la importància dels factors contextuals com a determinants 

de disfunció ocupacional. 

CE8.1. Identificar els factors contextuals que faciliten i / o limiten l'autonomia en les àrees 

ocupacionals. 

CE8.2. Valorar les necessitats d'adaptacions i / o productes de suport per promoure i facilitar 

l'autonomia en les persones o grups. 

CE10. Intervenir en l’avaluació i l’adaptació de l’entorn per promoure la participació en ocupacions 

significatives en els diferents aspectes de la vida diària, l’autonomia personal i la qualitat de 

vida. 
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CE10.1. Identificar i seleccionar els productes de suport existents en el mercat adreçats a les 

persones amb discapacitat. 

CE10.2. Demostrar que coneix els conceptes bàsics de l'accessibilitat de l'entorn tant físic com 

personal en tots els seus aspectes (social, emocional...). 

CE10.3. Avaluar els diferents entorns relacionats amb la persona. 

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

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.3. Apreciar i respectar les diferències individuals del client i dels seus cuidadors, tenint 

en compte les seves creences culturals, costums i la seva influència en l'ocupació i la 

participació. 

CE21. Desenvolupar la pràctica professional respecte als altres professionals, adquirint habilitats de 

treball en equip. 

CE21.1. Descobrir, adquirir i practicar les habilitats de treball en equip necessàries per a la 

pràctica professional. 

CE25. Transmetre informació oral i escrita referent a la Teràpia Ocupacional, tant a públic 

especialitzat com no especialitzat. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

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: CONTEXTOS I ENTORNS 

•  Impacte dels factors contextuals i dels entorns en l’acompliment ocupacional de la 

persona 

•  Avaluació dels diferents entorns. 

 



 

 

 
MODIFICACIONS CONTEXTUALS I ADAPTACIONS 2019-2020 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 4  

 

 

UNITAT 2: ENTORN FÍSIC 

•  Disseny Universal i Accessibilitat Universal . 

•  Adaptació Funcional de l'Habitatge. 

•  Classificació de l’ISO aplicable a diferents entorns físics (domicili, escola, lloc de 

treball...). 

•  Paràmetres antropomètrics d'accessibilitat. 

•  Presentació i maneig de la Cadira de Rodes (CdR) manual autopropulsada . 

•  Barreres arquitectòniques (BBAA) en diferents entorns físics (interior i exterior) . 

•  Robòtica, domòtica i immòtica. 

•  Disseny ergonòmic del lloc de treball. 

UNITAT 3: ENTORN SOCIAL 

•  Impacte social i emocional en els diferents entorns de la persona (aula, lloc de 

treball,...). 

UNITAT 4: RECURSOS I LEGISLACIÓ 

•  Subvencions econòmiques i altres recursos. 

•  Marc legislatiu. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 49,1 2,0
CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE10.2, CE10.3, CE18.3, 

CE21.1, CE25.1, CE25.2, CT4, CT5

Supervisades 8,5 0,3
CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE10.2, CE10.3, CE18.3, 

CE21.1, CE25.1, CE25.2, CT4, CT5

Autònomes 89,5 3,6
CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE10.2, CE10.3, CE18.3, 

CE21.1, CE25.1, CE25.2, CT4, CT5

TOTAL 147,0 5,9
 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 
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L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treball escrit en grup: té un valor de 40% de l’assignatura. 

2. Exposicions/discussions a l’aula (10% del valor de l’assignatura): Consisteix en la presentació 

pública del treball escrit en grup. 

3. Prova escrita (50% del valor de l’assignatura): Consta de dues parts. Cada part té un valor del 

25% i correspon a la intervenció de cada professora. 

A l’inici de l’assignatura els estudiants s’han de constituir en equips de treball que seran els mateixos 

per a la realització de totes les activitats grupals d’avaluació. 

Criteris per aprovar l’assignatura 

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

A més s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en el lliurament del treball escrit i en la prova 

escrita. 

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. L’estudiant, que opti a aquesta prova, ha 

d’informar per escrit a la coordinadora de l’assignatura al llarg dels 15 primers dies d’haver iniciat 

la primera classe. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 40% 0,0 0,0
CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE21.1, 

CE25.1, CT4, CT5

Exposicions/discussions a l'aula 10% 1,5 0,1
CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE21.1, 

CE25.2, CT4, CT5

Proves escrites/pràctiques 50% 1,5 0,1 CE10.2, CE10.3

TOTAL 3,0 0,1

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

RECUPERACIÓ 

Per optar a recuperació s’ha hagut de passar per totes les activitats d’avaluació obligatòries. 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en el treball escrit en grup, existeix la possibilitat d’una 

reavaluació parcial.  

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en la prova escrita, es pot optar a la prova escrita de 

recuperació. 

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

L’estudiant, que opti a 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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