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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

El principal objectiu de la intervenció de la Teràpia ocupacional és gestionar problemes i disfuncions 

ocupacionals en les persones. Les malalties neurològiques són una de les causes principals de 

diversitat funcional que produeixen aquestes disfuncions ocupacionals. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura de Disfuncions Neurològiques i Ocupacionals apropa a l’estudiant al coneixement de 

la patologia neurològica i a les implicacions d’aquesta en el fer de la persona. L’estudiant tindrà 

coneixement de les principals patologies neurològiques i problemes neuropsicològics per poder 

analitzar com impacten en l’acompliment ocupacional de la persona.  

Per altra banda, és  necessari que els terapeutes ocupacionals coneguin la terminologia relacionada 

amb les patologies neurològiques i neuropsicològiques per tal de poder entendre les històries 

clíniques i poder comunicar-se de manera efectiva amb la resta de professionals de la salut. D’altra 

banda, és necessari que l’estudiant conegui les implicacions de la patologia per tal de tenir-ho en 

compte durant les intervencions que realitzi. 
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat i aprovat l’assignatura d’Estructura i Funció del Cos Humà. 

OBJECTIU/S 

Introduir als estudiants en el coneixement de la patologia neurològica i dels problemes 

neuropsicològics derivats, així com reflexionar i identificar com impactaran aquestes malalties en el 

fer ocupacional de les persones que les pateixin. 

Al final de l’assignatura l’estudiant serà capaç de: 

•  Conèixer la terminologia necessària per poder entendre una història clínica i recollir 
la informació rellevant. 

•  Conèixer les recomanacions i precaucions a tenir en compte a l’hora de realitzar 
intervencions amb persones amb diferents patologies neurològiques i/o 
neuropsicològiques. 

•  Cercar i utilitzar la informació adient per realitzar les intervencions des de Teràpia 
Ocupacional. 

•  Analitzar i comprendre com impacten els diferents processos neurològics i 
neuropsicològics en el fer de les persones. 

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. 

CE13.2. Descriure el procés fisiopatològic identificant els problemes i aspectes preventius i 

clínics de la persona tant en la salut com en la malaltia. 

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: PATOLOGIA NEUROLÒGICA. 

• Conceptes bàsics d’anatomia i fisiologia de l’encèfal,  la medul.la i sistema nerviós 

perifèric 

• Exploració bàsica i semiologia clínica de les afectacions motores i sensitives.  

• Exploració bàsica i semiologia clínica de les afectacions neurològiques superiors.   

• Ús i utilitat dels mètodes diagnòstics neurològics.  

• Ictus. 

• Traumatismes cranioencefàlics. 

• Coma i alteracions del líquid cefalorraquidi.  

• Tumors cranials. 

• Malaltia de Parkinson. 

• Altres trastorns del moviment. 

• Malalties desmielinitzants. 

• Demències. 

• Malalties infeccioses, metabòliques i sistèmiques amb afectació neurològica.  

• Malalties medul.lars. 

• Parells cranials. Trastorns paroxístics neurològics.  

• Malalties del sistema nerviós perifèric i segona motoneurona.  

• Malalties pediàtriques neurològiques. 

UNITAT 2: NEUROPSICOLOGIA. 

•  Introducció a la Neuropsicologia. 

•  Relació cervell-conducta. 
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• Funcions cognitives: concepte – classificació - localització, neuroanatòmica - 

neuropsicològica. 

• Definició de dèficit cognitiu, deteriorament cognitiu i demència.  Perfil cognitiu de les 

patologies mèdiques que cursen amb afectació de les funcions superiors. 

•  Principis de la rehabilitació cognitiva. 

UNITAT 3: PROBLEMES EN L’ACOMPLIMENT OCUPACIONAL DE LES PERSONES AMB PATOLOGIA 

NEUROLÒGICA. CASOS CLÍNICS. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 52,5 2,1 CE13.1, CE13.2, CE13.3, CT1.

Supervisades 0,0

Autònomes 93,0 3,7 CE13.3, CT1.

TOTAL 145,5 5,8  

AVALUACIÓ 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treballs en grup (25%): Consta de 3 casos. Cas de la unitat I amb un valor del 

5%, i dos casos de la Unitat III, amb un valor del 7% i el 13% respectivament. 

2. Presentació pública de treballs (5%): Presentació a l’aula dels casos de la unitat III. 

3. Prova escrita (70% de l’assignatura): Es realitzen dues proves escrites, una per la unitat I i 

amb un valor del 45% i una de la unitat II amb un valor del 25%. 

Criteris per aprovar l’assignatura 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les proves 

escrites.  

En el còmput global de l’assignatura és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 punts.  
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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 no 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 que hagi transcorregut un mes de 

l’inici de l’assignatura. 

Per aprovar la prova de síntesi, cal obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascuna les parts de 

la prova escrita, corresponents a les diferents unitats de l’assignatura. En el còmput global de la 

prova escrita, és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 punts. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 30% 1,5 0,1 CE 13.3, CT1

Proves escrites 70% 3,0 0,1 CE 13.1, CE 13.2

TOTAL 4,5 0,2

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.  

Només es pot optar a recuperar una activitat d’avaluació si aquesta s’ha realitzat prèviament. 
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Pels treballs de grup (resolució de casos) no hi ha opció a recuperació. 

Els estudiants que optin a prova de síntesi poden presentar-se a recuperació. 

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