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BASES CONCEPTUALS DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 200362 ECTS 6 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 1r Període 1r semestre 

Matèria Fonaments de TO 

Caràcter Obligatòria Idioma de la docència Castellà 

Coordinació assignatura Inda Zango Martín  

Correu electrònic indazango@euit.fdsll.cat  

Professorat Inda Zango Martín 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura configura la introducció a l’essència i principis de la professió. Traça el marc 

sociohistòric per a estudiar les característiques i principis que conformen actualment la Teràpia 

Ocupacional. Explica el significat i les característiques de l’ocupació humana, la seva relació amb la 

salut i amb l’entorn de les persones. Així com els diversos àmbits d’actuació i els models conceptuals 

que orienten l’aplicació del procés d’intervenció d’acord amb les necessitats de les persones, grups 

i comunitats.111 

Aquesta assignatura forma part de la matèria: Fonaments de la Teràpia Ocupacional i els seus 

coneixements es continuen desenvolupant en les altres assignatures que la constitueixen: Anàlisi de 

l’Acompliment i Procés de Teràpia Ocupacional. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Amb aquesta assignatura l’estudiant inicia la construcció d’identitat i competència com futur 

professional de Teràpia Ocupacional. Reconèixer els principis i el context sociohistòric en què 

aquesta disciplina va anar construint el seu marc teòric i pràctic aporta elements per la reflexió, i 

per la fonamentació en les assignatures en què hagi de justificar les actuacions i presa de decisions 

des de la visió d’aquesta professió.  

mailto:indazango@euit.fdsll.cat
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Donat que aquesta és una assignatura de primer curs no té recomanacions prèvies.  

OBJECTIU/S 

•  Reconèixer els elements que componen una professió.  

•  Descriure l’origen i desenvolupament sociohistòric de la professió.  

•  Identificar els paradigmes científics que han influït en el desenvolupament de la 

disciplina. 

•  Explicar els fonaments filosòfics i teòrics de l’ocupació humana i la necessitat d’una 

ciència ocupacional. 

•  Explicar l’acompliment ocupacional de les persones i la seva relació amb la salut.  

•  Explicar la configuració dels models conceptuals i la seva apl icació dins el procés de 

Teràpia ocupacional. 

•  Identificar els diversos àmbits on pot actuar el professional de Teràpia Ocupacional.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE1. Reconèixer els elements essencials de la professió de terapeuta ocupacional, incloent-hi els 

principis ètics, les responsabilitats legals, l’exercici professional centrat en individus i 

poblacions, respectant la seva autonomia i el secret professional. 

CE1.4. Reconèixer els elements essencials de la professió de terapeuta ocupacional, l'exercici 

professional centrat en individus i poblacions, respectant la seva autonomia i el secret 

professional. 

CE1.5. Descriure els antecedents històrics, fonaments teòrics i principis metodològics: aspectes 

filosòfics, marcs de referència teòrics i models. 

CE1.6. Identificar models propis de la Teràpia Ocupacional que guiïn la intervenció / pràctica 

assistencial. 

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. 
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CE6.5. Explicar els conceptes teòrics que fonamenten la Teràpia Ocupacional, expressament la 

naturalesa ocupacional dels éssers humans i el seu funcionament a través de les 

ocupacions. 

CE6.7. Identificar els àmbits d'actuació de Teràpia Ocupacional. 

CE7. Demostrar que comprèn i reconeix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, 

ocupació significativa, dignitat i participació. 

CE7.3. Establir la relació entre ocupació significativa, dignitat i participació i salut. 

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

de disfunció ocupacional. 

CE8.3. Identificar els factors contextuals de l’ocupació. 

CE12. Realitzar l’avaluació del funcionament ocupacional adequada a les necessitats d’individus i 

poblacions. 

CE12.10. Identificar la teoria del funcionament, autonomia personal, adaptació funcional de/a 

l'entorn, així com els models d'intervenció en Teràpia Ocupacional / Ergoteràpia. 

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: LA TERÀPIA OCUPACIONAL COM A PROFESSIÓ. 

• La professió de Teràpia Ocupacional. 

• Perspectiva sociohistòrica de la Teràpia Ocupacional.  

• Paradigmes científics que han influït en el desenvolupament de la Teràpia Ocupacional.  

• Teràpia Ocupacional a Espanya i altres països. 

• Les institucions que representen la professió. 
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UNITAT 2: CONEIXEMENT ESPECÍFIC DE TERÀPIA OCUPACIONAL. 

• L’ocupació humana des de la perspectiva de la Teràpia Ocupacional.  

• L’ocupació humana i els factors contextuals.  

• La Ciència de l’Ocupació i la Teràpia Ocupacional.  

• L’ ocupació humana i la relació amb la salut i el benestar.  

• Les classificacions de l’OMS i la seva relac ió amb Teràpia Ocupacional 

UNITAT 3: MODELS DE TERÀPIA OCUPACIONAL. 

• Els models com a part de la teoria pràctica de la TO. 

• Model Canadenc de l'Acompliment Ocupacional. 

• Model de l'Ocupació Humana. 

UNITAT 4: ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE TERÀPIA OCUPACIONAL. 

• Rols del professional. 

• Treball en equip dins dels àmbits assistencials.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 38 1,52
CE1.4.C1.5, C1.6,  C6.5, C6.7; C7.3, C8.3, C12.10, 

CT4, CT1 

Supervisades 7 0,28 CT1, CE6.5, CE6.7, CE7.3, CT1

Autònomes 93 3,72
CE1.4, CE1.5, CE1.6; CE6.5, CE6.7, C7.3, CE8.3, 

CE12.10, CT4  

TOTAL 138,0 5,5  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

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

1. Realització de dos provas escritas amb un valor del 25% cada dels exàmens  (50 % del total de 

l'assignatura).  
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2. Elaboració d'un treball en grup (25% del total de l'assignatura). Consta de dues parts: el treball 

escrit (20%) i la presentació pública (5%).  

3. Participació en seminaris (15% del total de l'assignatura). 

4. 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. 

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% de l 

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. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Proves escrites 50% 2,0 0,1 CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE12.10

Presentacions i discussió de textos a 

l'aula
25% 10,0 0,4 CE1.6, CE6.7, CE8.3, CT4

Lliurament de treballs 25% 0,0 0,0
CE6.5, CE7.3, CE8.3, CE12.10, CT1, 

CT4 

TOTAL 12,0 0,5

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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