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DISFUNCIONS PSIQUIÀTRIQUES I OCUPACIONALS 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 200373 ECTS 6 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 2n Període 2n semestre 

Matèria Afeccions mèdiques, quirúrgiques, psicopatologia 

Caràcter Obligatòria Idioma de la 
docència Castellà 

Coordinació assignatura Carmen Moratinos de Pablo 

Correu electrònic carmenmoratinos@euit.fdsll.cat  

Professorat Carmen Moratinos de Pablo 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

L’assignatura proporciona els coneixements i habilitats per identificar les alteracions de les funcions 

psicològiques de l’ésser humà i els trastorns mentals en els quals aquestes alteracions poden estar 

presents. Aquestes alteracions i els conseqüents trastorns són el motiu de les dificultats i disfuncions 

en l’ésser i en “el fer” de les persones que pateixen un trastorn mental i del seu entorn familiar i 

social.  

Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals  és la continuació de les assignatures de Psicologia General 

i Psicologia evolutiva cursades a primer i precedeix a l’assignatura de Teràpia Ocupacional en Salut 

Mental que es cursa a tercer. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Els Terapeutes Ocupacionals exerceixen la seva professió amb persones amb vulnerabilitats 

importants, ja sigui perquè presenten diversitat funcional i/o perquè l'entorn social canvia i exigeix 

a les persones adaptar-se a aquests canvis, comportant que puguin patir crisis i malalties mentals. 

Per tot això, una vegada conegut el funcionament de l'ésser humà, és important per al futur 

Terapeuta Ocupacional identificar les dificultats i alteracions de salut mental que poden patir les 

persones. 
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver cursat i aprovat les assignatures de Psicologia 

General i Psicologia evolutiva 

OBJECTIU/S 

• Introduir als estudiants en el coneixement de la Psicopatologia, especialment aquelles 

susceptibles de causar discapacitat. 

• Identificar els problemes en el fer de les persones que pateixen un trastorn mental. 

• Reflexionar sobre els problemes en el fer de les persones que pateixen un trastorn 

mental. 

• Reconèixer la terminologia psicopatològica necessària per poder entendre una història 

clínica i recollir la informació rellevant. 

• Descriure la psicopatologia de les funcions mentals i relacionar-la amb l’acompliment 

ocupacional. 

• Classificar les diverses patologies psiquiàtriques i reconèixer els seus símptomes. 

• Inferir els problemes ocupacionals que presenta una persona, llegint una història 

clínica. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

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. 

CE13.1. Descriure i identificar els problemes mèdics, quirúrgics i psiquiàtrics que produeixen 

disfunció ocupacional en tots els moments del cicle vital. 

CE13.3. Sintetitzar i aplicar el coneixement rellevant de ciències biològiques, mèdiques i 

psicològiques per tal de determinar les disfuncions i necessitats ocupacionals. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: PSICOPATOLOGIA DE LES FUNCIONS MENTALS 
• Introducció a la Psicopatologia i la Psiquiatria. 

• Psicopatologia de la consciència. 

• Psicopatologia de la memòria. 

• Psicopatologia de l'atenció i l'orientació. 

• Psicopatologia de la percepció. 

• Psicopatologia del pensament i el llenguatge. 

• Psicopatologia de la psicomotricitat. 

• Psicopatologia de l'afectivitat. 

• Psicopatologia de la ingesta. 

UNITAT 2: TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS EN TOT EL CICLE VITAL 
• Classificacions trastorn mentals. 

• Psicofàrmacs i els seus efectes secundaris. 

• Trastorns psicòtics. 

• Trastorns d'ansietat. 

• Trastorns afectius. 

• Trastorns de personalitat. 

• Trastorns del desenvolupament. 

• Trastorns de conducta. 

• Trastorn d’hiperactivitat. 

UNITAT 3: PROBLEMES EN EL FER OCUPACIONAL DE LES PERSONES AMB TRASTORN MENTAL. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

AVALUACIÓ 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treballs en grup (50% de valor de l’assignatura). Consta de dues parts: 

• La primera té un valor del 45% i consisteix en dos treballs grupals sobre la unitat III. 

El primer amb un valor del 20% i el segon amb un valor del 25% 

• La segona té un valor d’un 5% i consisteix en la presentació dels treballs grupals de la 

unitat III 

2. Prova escrita (50% del valor de l’assignatura). 

A l’inici de l’assignatura els estudiants s’han de constituir en equips de treball, que seran els 

mateixos per a la realització de totes les activitats grupals d’avaluació. 

Criteris per aprovar l’assignatura 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5. 

Cal tenir una nota mínima de 5 en la prova escrita per poder fer el còmput final. 

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. 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
Dirigides 52,5 2,1 C13.1, C13.3, CT1
Supervisades 0,0 0,0
Autònomes 93,0 3,7 C13.1, C13.3, CT1

TOTAL 145,5 5,8
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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 20-2-2021 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

 

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 i inferior a 5 en el Treball escrit en grup (valor 25%), es pot optar a 

la recuperació. 

Per a la resta d’activitats d’avaluació no hi ha opció de recuperació. 

La prova de síntesi també té 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.  

BIBLIOGRAFIA 
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TIPUS D'ACTIVITAT
PES SOBRE 

LA
NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 40% 1,5 0,1 C13.1, C13.3, CT1
Proves escrites 60% 3,0 0,1 C13.1,C13.3,CT1

TOTAL 4,5 0,2

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