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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

La Teràpia Ocupacional i els seus professionals estan desenvolupant nous i desafiadors rols quant a 

enfocaments de prevenció i promoció de la salut ocupacional de les comunitats. No obstant això, la 

majoria dels serveis de Teràpia Ocupacional continuen oferint els seus serveis a persones que 

experimenten situacions discapacitants. Des del qüestionament de com els i les terapeutes 

ocupacionals entenem la salut i la discapacitat, aquesta assignatura proposa esbossar un continu en 

la intervenció comunitària partint d'enfocaments que tradicionalment hem dut a terme fins a situar-

nos en plantejaments de promoció de la salut, participació comunitària i desenvolupament 

comunitari. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

La reformulació del concepte de salut que s'ha donat al segle XX ha suposat canvis significatius en 

el camp de la salut. Definir la salut com quelcom positiu i no centrat exclusivament en la malaltia 

suposa acceptar que la salut de les persones no només té a veure amb aspectes biològics, sinó 

també amb factors psicològics, culturals, socials, econòmics i polítics. Des d'aquest posicionament, 

la Teràpia Ocupacional comunitària està prenent una important rellevància en la professió en els 

últims anys, davant la demanda d'intervenció amb col·lectius de persones desfavorides que viuen 

situacions d'injustícia ocupacional. 
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Per respondre a aquesta demanda, és necessari que els terapeutes ocupacionals ampliïn els 

enfocaments a partir dels quals desenvolupen la seva intervenció; la seva praxi ha de transcendir 

l'enfocament biomèdic i institucional per situar-se treballant en i amb la comunitat. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana que els estudiants hagin cursat prèviament les assignatures de Ciències socials i de la 

salut,  Antropologia de la salut i Procés de Teràpia ocupacional. 

OBJECTIU/S 

• Posar en relació i reflexionar sobre els conceptes de salut comunitària i intervenció 

comunitària. 

• Analitzar els diferents models d’intervenció comunitària en contextos de rehabilitació.  

• Explorar i reflexionar sobre el rol de la Teràpia Ocupacional en l’àmbit social i la salut 

comunitària. 

• Elaborar l’estudi d’una comunitat i dissenyar un projecte comunitari.  

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. 
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CE13. Determinar les disfuncions i necessitats ocupacionals, definir 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. 

CE13.6. Planificar una avaluació de les disfuncions i necessitats ocupacionals específiques, 

tant d'individus com de poblacions, tenint en compte les diferents tècniques de 

recollida d'informació i les teories, marcs de referència i models de Teràpia 

Ocupacional. 

CE13.7. Dissenyar una intervenció específica, tant per a individus com per a poblacions, 

d’acord amb les diferents modalitats i procediments de Teràpia Ocupacional. 

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. 

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. 

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. 

CE16.5. 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. 

CE18.18. Tenir en compte les diferències de cada persona en tot el procés de Teràpia 

Ocupacional. 
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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:  INTRODUCCIÓ A LA SALUT COMUNITÀRIA. 

•  Perspectives teòriques de Salut i Discapacitat en TO 

•  Comunitat i processos comunitaris 

•  Salut  Comunitària, Enablement, Empowerment 

UNITAT 2: UNA PERSPECTIVA OCUPACIONAL DE LA SALUT DE LES POBLACIONS. 

•  La naturalesa Ocupacional de l’ésser humà i el potencial de l’Ocupació en la salut  

•  Ocupació com a fer, ser, pertànyer i arribar a ser 

•  Ocupació com a factor de risc  per a la salut 

•  Enfocaments per a una perspectiva ocupacional de la salut de les poblacions. 

UNITAT 3: MODELS D’ INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA EN CONTEXTOS DE REHABILITACIÓ. 

•  Teràpia Ocupacional centrada en les persones i famílies.  

•  Teràpia Ocupacional basada en la comunitat 
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•  Plantejaments emancipatoris i Teràpia Ocupacional 

UNITAT 4: ELABORACIÓ D’UN PROJECTE COMUNITARI. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 43,5 1,7
CE9.10, CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE16.5, 

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

Supervisades 12,0 0,5
CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 

CE16.5, CE25.6, CT1, CT3, CT4, CT5

Autònomes 91,5 3,7

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 

CE16.5, CE18.18, CE25.5, CE25.6, CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5

TOTAL 147,0 5,9  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme a través de: 

1. Realització d'una prova escrita (50 % del total de l'assignatura). Possibilitat de recuperació. 

2. Elaboració d'un projecte comunitari en grup (40% del total de l'assignatura). Consta de dues 
parts: el treball escrit (35%) i la presentació pública (5%). No hi haurà possibilitat de 
recuperació. 

3. Es valorarà la participació activa i la contribució a reflexions col·lectives sobre els continguts 
de l'assignatura (10% del total de l'assignatura). 

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 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. 
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Revisió de les activitats d’avaluació 

El resultat 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. Els estudiants que optin a aquesta prova han d’informar per escrit a la coordinadora 

de l’assignatura abans del dia 1 d’octubre. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 35% 0,0 0,0

CE9.10, CE9.11, CE13.6, CE13.7, 

CE15.3, CE16.5, CE18.18, 

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

CT4, CT5

Presentacions a l'aula: 

Presentació pública del projecte
5% 1,0 CE16.5, CE25.6, CT4, CT5

Presentacions a l'aula: 

participació en l'assignatura
10% 0,0 0,0

CE13.6, CE13.7, CE15.3,

CE16.5, CT1, CT2, CT4

Proves escrites 50% 2,0 0,1
CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 

CE16.5, CT1, CT2

TOTAL 3,0 0,1

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

RECUPERACIÓ 

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. 

Els estudiants que optin a prova de síntesi tenen opció a recuperació en cas d’obtenir una puntuació 
inferior a 5.  

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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