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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Entre el terapeuta ocupacional i els usuaris es donen contínuament processos d’ensenyament i 

aprenentatge que porten a la persona usuària a canviar hàbits, millorar la seva qualitat de vida i a 

aconseguir una millor autonomia personal, per això és important conèixer els diferents 

paradigmes educatius i com posar-los en pràctica. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

L'assignatura Processos d'Ensenyament i Aprenentatge pertany a la matèria del caràcter bàsic i 

obligatori, que a més de les teories i els paradigmes fonamentals de l'educació i la pràctica de 

diferents tècniques didàctiques en l'àmbit educatiu, permet als estudiants explorar la seva 

trajectòria educativa i permanent, amb l'èmfasi en la rellevància per al perfil professional del 

terapeuta ocupacional. L'entorn contemporani actual, que segueix el canvi permanent a nivell 

soci-econòmic i sanitari, planteja molts desafiaments relacionats amb el rol de l'educació: 

educació inclusiva, educació moral, educació per a la salut, educació per a la ciutadania i educació 

per a la pau, entre d’altres. D'un altre costat, cada vegada més s'esperen els i les professionals 

proactius/ves, creatius/ves, flexibles, amb una adaptabilitat alta i autodidàctics, que puguin 

generar les respostes adequades a aquests desafiaments, integrant-se als equips interdisciplinaris. 
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L'educació juga el paper important en totes les etapes del cicle vital, on intervenen els i les 

terapeutes ocupacionals, potenciant autonomia, salut i qualitat de vida de les persones i 

col·lectius. 

L'assignatura proporcionarà un conjunt dels marcs reflexius i les eines bàsiques-introductòries per 

a l'acció educativa a escala individual i grupal. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

No hi ha cap requisit formatiu obligatori. Però sí, és recomanable que l’estudiant hagi cursat la 

Psicologia General i de la Salut i Les Bases de Teràpia Ocupacional (1r  semestre del Grau de 

Teràpia Ocupacional). 

OBJECTIU/S 

•  Integrar els conceptes bàsics: Educació i Pedagogia.  

•  Comparar els diferents paradigmes educatius.  

•  Seleccionar i posar en pràctica processos d’ensenyament i aprenentatge eficaços.  

•  Aplicar els paradigmes educatius a escenes de la Teràpia Ocupacional.  

•  Aplicar les tècniques necessàries per aconseguir un bon procés d’educació integral: 

la programació educativa dins de l’àmbit de la Teràpia Ocupacional.  

•  Explicar les adaptacions educatives de persones amb altres capacitats com a eix 

transversal de la programació dins del marc d’Educació Inclusiva.  

•  Integrar les diferents tipologies d’avaluació educativa.  

•  Reconèixer fenòmens grupals durant els processos d’ensenyament i aprenentatge.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE4. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència 

professional, prestant especial importància a l’aprenentatge de manera autònoma de nous 

coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat. 

CE4.5. Experimentar l'aprenentatge autònom i reconèixer les pròpies limitacions i les de la 

resta de les persones. 
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CE4.6. Analitzar la importància de la motivació en l’aprenentatge efectiu. 

CE6. Demostrar que comprèn els fonaments conceptuals de la naturalesa ocupacional de l’ésser 

humà i l’acompliment ocupacional de les seves ocupacions al llarg del cicle vital. 

CE6.2. Descriure les bases teòriques de l'aprenentatge i la seva aplicació en l'acompliment 

ocupacional. 

CE6.3. Diferenciar els diferents paradigmes del procés d'ensenyament aprenentatge i 

l'evolució històrica dels mateixos. 

CE6.4. Identificar els factors a tenir en compte en un bon procés d'ensenyament - 

aprenentatge. 

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

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.16. Reconèixer els diferents estils d'aprenentatge.  

CE18.17 Respectar la pluralitat de persones i situacions. 

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

i comunitari. 

CE19.2 Desenvolupar habilitats i destreses amb la fi d’aportar solucions útils en cada context 

i/o situació personal. 

CE19.3. Experimentar diferents dinàmiques utilitzades en l'aprenentatge d'habilitats i 

destreses. 

CE19.4. Reconèixer l'estil personal d'aprenentatge. 

CE19.5. Solucionar problemes en el procés d'ensenyament aprenentatge. 

CE19.6 Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom. 

CE26. Desenvolupar habilitats d’aprenentatge de manera autònoma, estratègica i flexible en 

funció de les necessitats de la professió de terapeuta ocupacional. 

CE26.7. Aportar documentació que justifiqui el pensament i raonament crític. 
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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. 

CT7. Ser capaç de reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

CONTINGUTS 

UNITAT I: LA PARAULA D’EDUCACIÓ AL MÓN CONTEMPORANI: TEORIA I PRAXI EDUCATIU 

•  Dinàmiques per a educar. Conceptes fonamentals 

•  Processos d’ensenyament i aprenentatge  

•  Educació permanent i tecnologies 

•  L’avaluació educativa  

UNITAT II: PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE GRUPAL 

•  Conceptes d’aprenentatge 

•  Anàlisi de la comunicació en processos d’aprenentatge  

•  Processos i fenòmens grupals en processos d’aprenentatge 

•  Anàlisi grupal 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

 
 
 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 40,5 1,6

CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE26.7, CE 18.16, CE18.17, 

CE19.2, CE19.3, CE19.4,CE19.5,CE 19.6, CT4, CT5, 

CT7

Supervisades 11,5 0,5
CE4.5,CE4.6,  CE6.4, CT4, CT5, CT7, CE26.7, CE19.2, 

CE19.4

Autònomes 86,0 3,4 CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE19.2, CE26.7, CT4, CT5, CT7

TOTAL 138,0 5,5
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

Unitat I 

1. Lliurament del treball escrit (individual) (40% de valor de l’assignatura): Consta d’una part 

individual (diari crític).  

2. Realització d’exercicis/resolució de problemes i presentació d’aquests tant de manera oral 

com escrita (grupal) (40% de valor de l’assignatura): Es divideixen en:  

•  Mapa conceptual (10% de valor de l’assignatura)  

•  Teories de l’educació (10% de valor de l’assignatura) 

•  Models TO (10% de valor de l’assignatura) 

•  Conte infantil (10% de valor de l’assignatura)  

Els treballs de grup es lliuren en les dates previstes pel pla de treball i, a més a més, s'inclouen en 

l’annex del diari crític individual.  

Unitat II 

3. Participació en classe i registre observacional de les sessions de la unitat II (diari vivencial) 

de l’assignatura (20% de valor de l’assignatura): Es divideixen en: 

•  Treball pràctic de grup (5% de valor de l’assignatura) 

•  Treball escrit de grup (15% de valor de l’assignatura) 

•  Activitat optativa individual (puntua 1 punt màxim per afegir a la nota de treball 

de grup).  

Criteris per aprovar l’assignatura 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5.  
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A més s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en la nota final de les activitats d’avaluació de la 

unitat I (treball escrit individual i realització d’exercicis/resolució de problemes) per ponderar amb 

la resta de notes de l’assignatura.  

Per obtenir la nota corresponent a la unitat II (20% de valor de l’assignatura) cal assistir 

mínim a 4 sessions de les 6 de la Unitat II en grup petit.  

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):  

No s’ofereix la prova de síntesi.  

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Llirament de treball escrit 

(individual)
40% 0,0 0,0

CE4.5, CE 4.6, CE6.2, CE6.3, 

CE18.16, CE18.17, CE19.2, 

CE19.3, CE19.6, CE26.7, CT4, 

CT5 

Realització d'exercicis/resolució 

de problemes i presentació 

d'aquests, tant de manera oral 

com escrita (grupal)

40% 6,0 0,2
CE4.6, CE6.3, CE18.17, CE19.2, 

CE19.5, CT4, CT5 

Participació a classe i diari 

vivencial de l'assignatura
20% 6,0 0,2

CE 6.4, CE 18.17, CE19.3, 

CE19.4, CE 19.5, CE19.6, CT4, 

CT5, CT7 

TOTAL 12,0 0,5

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

En cas d’obtenir una nota inferior a 5 en la unitat I es podrà optar a la recuperació mitjançant el 

lliurament de, com a màxim, dos dels treballs de grup d’aquesta unitat millorats. 

En cas de no complir el requisit d’assistència de la unitat II, es podrà optar a la recuperació del 

treball escrit de grup mitjaçant el lliurament d’un treball individual amb els continguts de la unitat 

II. 

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. 

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