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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura es centra en els conceptes i principis biomecànics relacionats amb el moviment 

humà i la seva aplicació en l’anàlisi del moviment necessari per dur a terme les activitats 

quotidianes. 

Aquests són elements bàsics per posteriorment comprendre en quina mesura les diferents 

disfuncions interfereixen en les ocupacions de la persona. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

En el seu exercici professional el terapeuta ocupacional sovint treballa amb persones que presenten 

limitacions en les seves funcions motores. 

Aquesta assignatura aportarà elements bàsics sobre com les funcions musculoesquelètiques 

contribueixen al moviment i a la realització de les activitats per poder entendre l’impacte de la 

disfunció motora en les activitats significatives de la persona. 
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

No hi ha cap requisit establert per cursar aquesta assignatura, però els seus continguts estan 

relacionats i coordinats amb els d’Estructura i Funció del Cos Humà del primer semestre del primer 

curs. Es recomana haver cursat o estar cursant simultàniament aquesta assignatura. 

OBJECTIU/S 

•  Observar les característiques del propi cos i moure'l amb consciència. 

•  Relacionar els conceptes i principis biomecànics amb els moviments del cos humà. 

•  Descriure l'anatomia dels músculs. 

•  Dividir l'activitat en els diferents components, identificant les accions clau per a la 

seva realització. 

•  Identificar els moviments específics en l’àmbit articular en la realització de les 

diferents accions. 

•  Deduir l'acció muscular a partir de l'anatomia dels músculs i identificar el treball 

muscular realitzat en les diferents accions de l'activitat. 

•  Aplicar els elements d'anàlisi biomecànica en les diferents activitats. 

•  Detectar en un entorn conegut, problemes ergonòmics provinents de l'entorn físic, 

tasca i persona, i aplicar en cada cas les possibles solucions que facilitin un 

acompliment ocupacional satisfactori. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

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

poblacions. 

CE12.6. Identificar els conceptes bàsics i principis biomecànics relacionats amb el moviment 

del cos humà. 

CE12.7. Aplicar els conceptes de fisiologia muscular al moviment humà. 
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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. 

CT5. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: CONCEPTES I PRINCIPIS BIOMECÀNICS DEL MOVIMENT HUMÀ 
•  Introducció a la Cinesiologia. 

•  Moviments del cos humà. 

•  Introducció al sistema osteoarticular. Mobilitat articular. 

•  Conceptes relacionats amb els estats musculars. 

•  Conceptes de Fisiologia muscular. 

•  Gravetat en el cos humà. 

•  Control postural. 

•  Palanques i pèndols al cos humà. 

UNITAT 2: CONSCIÈNCIA CORPORAL I DEL MOVIMENT 
•  Així sóc, el nostre cos. 

•  Així em moc, on comença i acaba el meu cos. 

•  Què és el que es mou? 

UNITAT 3: ERGONOMIA 
•  Estructura de la columna vertebral, comportament de la mateixa en relació a la higiene 

postural. 

•  Ergonomia. 

•  Camps d’actuació de l’Ergonomia. 

•  Regles de biomecànica. 
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•  Aplicació de l’Ergonomia en les àrees d’execució de la Teràpia Ocupacional. 

UNITAT 4: ANÀLISI BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT 
•  Anàlisi de l’activitat i anàlisi del moviment. 

•  Funcions globals del tronc i extremitats inferiors. 

•  Funcions globals i específiques de les extremitats superiors. 

•  Extremitat superior i extremitat inferior. 

•  Anatomia per al moviment: estudi anatòmic del múscul i la seva funció. Anàlisi del 

treball muscular en les activitats de la vida diària. 

•  Estudi de la marxa. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treball en grup (40% de valor de l’assignatura): Consta de dues parts. Cada part té 

un valor del 50%. 

2. Prova escrita (40% del valor de l’assignatura): Consta de tres parts sumatòries. La primera té un 

valor del 35%, la segona del 35% i la tercera del 30%. 

3. Realització d’exercicis, resolució de problemes i presentació d’aquests. Es divideixen en: 

•  Activitat d’avaluació de Consciència Corporal, individual (5% de valor de l’assignatura). 

•  Exercici d’avaluació d’Ergonomia, en grup (5% de valor de l’assignatura). 

 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
Dirigides 75,5 3,0 CE12.6, CE12.7, CT1, CT4, CT5 
Supervisades 2,5 0,1 CE12.6, CE12.7, CT1, CT4, CT5 
Autònomes 132 5,3 CE12.6, CE12.7, CT1, CT4, CT5 

TOTAL 210,0 8,4
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•  Activitats / exercicis entregables, en grup (10% de valor de l’assignatura): Per a obtenir 

aquesta puntuació cal tenir un APTE en 7 de les 10 activitats/exercicis que s’han de 

lliurar i/o presentar a l’aula. 

A l’inici de l’assignatura els estudiants s’han de constituir en equips de 3 o 4, que seran els mateixos 

per a la realització de totes les activitats grupals d’avaluació. Per a les classes teòric-pràctiques els 

estudiants han de portar el tipus de roba que indiqui la professora. 

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 les activitats d’avaluació 1 i 2, Treball en grup 

i 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): 

No hi ha prova de síntesi. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

 

TIPUS D'ACTIVITAT
PES SOBRE 

LA
NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treball escrit 
(grupal)

40%
0,0

CE12.7, CT1, CT4, CT5 

Realització d'exercicis/resolució 
de problemes i presentació 
d'aquests, tant de manera oral 
com escrita (grupal)

20% 10,0 CE12.7, CT1, CT4, CT5

Examen (individual) 40% 5,0 0,2 CE12.6, CT4
TOTAL 15,0 0,2

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

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

recuperació. 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en el Treball escrit en grup es pot optar a la millora 

d’aquest. 

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. 

Només es pot optar a recuperar una activitat d’avaluació si aquesta s’ha realitzat prèviament. 
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