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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

El context social i cultural és l’espai on es produeix la construcció social de la salut, la malaltia i la 

discapacitat. A partir d’aquest plantejament, l’anàlisi antropològic ens aportarà elements per 

reflexionar sobre  conceptes  rellevants  de  la  Teràpia Ocupacional. Aquesta assignatura forma part 

del bloc de matèries de formació bàsica. Té una forta vinculació transversal amb totes les 

assignatures considerades matèries pròpies de la Teràpia ocupacional, ja que aporta fonament 

teòric i metodològic a la disciplina.  

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

El propòsit de l'assignatura és proporcionar als futurs professionals de la Teràpia Ocupacional els 

coneixements, habilitats reflexives, enfocaments metodològics i sensibilitat antropològica per 

desenvolupar les anàlisis adequades per comprendre quins són els determinants, factors i barreres 

socioculturals que expliciten el que els éssers humans entenen per cos, salut, discapacitat i cura.   

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap. 
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OBJECTIU/S 

•  Identificar i posar en relació les  tendències  i l’evolució del pensament antropològic.  

•  Aplicar el mètode d’investigació en antropologia.  

•  Analitzar els factors socials i culturals en la vivència i l’abordatge dels processos salut -

malaltia i discapacitat. 

•  Reflexionar sobre la rellevància dels aspectes socials i culturals en la teoria i la pràctica 

de la Teràpia Ocupacional. 

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. 

CE9.8. Identificar els elements de caràcter preventiu que fomenten els recursos propis en 

l'autocura i el desenvolupament de les activitats terapèutiques. 

CE9.9. Identificar i respectar les pràctiques tradicionals de cura envers la salut i valorar la seva 

rellevància en l'afrontament de la discapacitat. 

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

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.7. Identificar les tendències i l'evolució del pensament antropològic. 

CE18.8. Explicar i aplicar el mètode d’investigació en antropologia 

CE18.9. Reflexionar sobre els fonaments teòrics de la teràpia ocupacional des del relativisme 

cultural 

CE18.10. Analitzar els factors socials i culturals en la vivència i l'abordatge dels processos de 

salut i malaltia i de la discapacitat. 

CE18.11. Analitzar els conceptes d'identitat, diversitat, cultura i les seves diverses 

connotacions i conseqüències. 
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CE18.12. Analitzar i raonar la forma en què els diversos grups organitzen les pràctiques 

vinculades a la procreació, diverses formes de família, gestió de l'autoritat i 

organització econòmica i social. 

CE18.13. Identificar i demostrar la forma en què les persones i grups gestionen els processos 

salut-malaltia-atenció. 

CE18. 14. Identificar les creences i els valors associats al cos, la salut, la malaltia, la discapacitat 

i la cura en diversos grups socials. 

CE18.15. Identificar les necessitats que es deriven de les anàlisis anteriors en relació a l'atenció 

de la salut i en l'organització de l'accés als recursos i serveis. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA. 

•  Introducció a l’antropologia social i cultural.  

•  Història i evolució de l’antropologia des de les escoles teòriques. Evolució del 

pensament antropològic. 

•  El mètode d’investigació antropològica i la seva aplicació en el camp de la salut.  

•  Els camps clàssics de l’antropologia.  

•  Context cultural, diversitat, identitat com a conceptes de debat. 

UNITAT 2: ANTROPOLOGIA DE LA SALUT. 

•  Introducció a l’antropologia de la salut. Definicions, tradicions i història  

•  Aportacions més rellevants de l'antropologia de la salut: Processos salut– malaltia– 

atenció i sistemes terapèutics. 
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UNITAT 3: ANÀLISIS ANTROPOLÒGIC DE CONCEPTES RELLEVANTS EN TERÀPIA OCUPACIONAL. 

•  Antropologia del cos. Cos, Persona i Activitats de la vida diària. 

•  La discapacitat com objecte d’estudi.  

•  L’ocupació des de les Ciències Socials i la Ciència de l’Ocupació.  

UNITAT 4: TERÀPIA OCUPACIONAL CULTURALMENT RELLEVANT 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 45,5 1,8

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.9, CE18.10, 

CE18.11, CE18.12, CE18.13, CE18.14, CE18.15, CT1, 

CT4

Supervisades 32,0 1,3
CE18.8, CE18.9, CE18.10, CE18.11, CE18.12, 

CE18.13, CE 18.14, CT1

Autònomes 72,5 2,9

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.9, CE18.10, 

CE18.11, CE18.12, CE18.13,CE18.14, CE18.15, CT1, 

CT4

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L'avaluació es durà a terme a través del lliurament de 4 treballs escrits que seran realitzats i lliurats 

al llarg del curs (90% del total de l'assignatura). 

1. Activitat 1. Reflexió inicial (5%) 

2. Activitat 2. Treball de camp i observació participant (30%) 

3. Activitat 3. Treball sobre antropologia de la salut; antropologia del cos; o antropologia de la 

discapacitat (25%) 

4. Activitat 4. Reflexió final (30%) 
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Es valorarà la participació activa i la contribució a reflexions col·lectives sobre els continguts de 

l'assignatura i les seves aplicacions a la nostra pràctica professional a través d’assistència a sessions 

de discussió de textos i xerrades de professors convidats, participació activa a les classes i en el 

fòrum social 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. 

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 

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): no hi ha avaluació per síntesi 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 70% 0,0 0,0

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8,  

CE18.9, CE18.10, CE18.11,  
CE18.12,  CE18.13, CE18.14, 

CE18.15,  CT1, CT2

Presentacions i discussions de 

textos a l'aula
30% 7,5 0,3

CE9.9, CE18.8,  CE18.9, 

CE18.10, CE18.14, CT2

TOTAL 7,5 0,3

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

L’avaluació és sumatòria. Quan la nota final sigui inferior a 5, els estudiants tenen opció a 

recuperació, sempre que hagin lliurat les activitats 2, 3 i 4. 

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