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Professorat 
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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura aporta a l’estudiant els coneixements ètics, morals i legals necessaris per a una 

praxi laboral segons les normes deontològiques en el respecte del client, d’acord amb les polítiques 

locals, regionals, nacionals i europees, i a les normes professionals. 

El contingut de l’assignatura dóna el coneixement del marc ètic, legal i administratiu per realitzar 

les funcions i responsabilitats pròpies del professional de Teràpia Ocupacional, utilitzant els recursos 

sociosanitaris dins de la comunitat per treballar en un context ètic i legal. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura Ètica i Marc Legal dotarà d’eines bàsiques al futur terapeuta ocupacional per tal de 

guiar la seva praxi laboral d’acord amb el marc legal vigent, posant èmfasi en la detecció, l’anàlisi i 

la resolució de problemes en situacions complexes de la seva pràctica professional quotidiana. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

No hi ha cap recomanació prèvia. 
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OBJECTIU/S 

•  Adquirir els coneixements bàsics sobre les obligacions que el terapeuta ocupacional 

té amb el pacient, i les habilitats necessàries per reconèixer i respondre a dilemes ètics 

i morals en la pràctica diària. 

•  Conèixer aspectes legals i ètics relacionats a la seva actuació, per permetre que 

aquesta es faci amb la màxima qualitat i garantia tant per als professionals com a 

l’usuari/la família. 

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. 

CE1.1. Descriure el context professional, ètic i legal del terapeuta ocupacional reconeixent i 

responent a dilemes i conflictes ètics en la pràctica diària. 

CE1.2. Reconèixer els codis deontològics per poder actuar d’acord a ells en els diferents àmbits 

assistencials. 

CE1.3. Identificar el marc legal i administratiu per realitzar les funcions i responsabilitats 

pròpies del professional de Teràpia Ocupacional. 

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. 

CE5. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d’informació per tal d’obtenir, organitzar, 

interpretar i comunicar la informació científica, sanitària, sociosanitària i social, preservant la 

confidencialitat de les dades. 

CE5.7. Preservar la confidencialitat d'acord amb la normativa vigent. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT6. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes. 
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CONTINGUTS 

UNITAT 1: ÈTICA. 
•  Introducció a ètica, filosofia, moral, dret, deontologia, … 

•  Teoria de Kohlberg i Teoria de Carol Gilligan. 

•  Teories ètiques i Teràpia Ocupacional (Ètica utilitarista, deontològica, de les virtuts). 

•  Ètica i valors de la Teràpia Ocupacional. 

•  Ètica aplicada / principis i Teràpia Ocupacional. 

•  Mètode de reflexió ètica en Teràpia Ocupacional. 

•  Intimitat, confidencialitat i secret professional. 

•  Consentiment informat. 

•  Document de voluntats anticipades / Planificació de Decisions Anticipades. 

•  Objecció de consciència. 

•  Comitè ètic assistencial. 

•  Principals conflictes ètics en Teràpia Ocupacional, casos pràctics de resolució de 

dilemes ètics. 

UNITAT 2: MARC LEGAL. 
•  Pla d’Intervención Individual (PII) 

•  Normativa laboral (pensions: definició, classes i requisits) i altres figures jurídiques 

d’interés (incapacitat judicial i els seus límits: tutela i curatela, internaments urgents 

o no). 

• Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència: procés de valoració i pla d’atenció individual. 

• Valoració del grau de discapacitat: drets, serveis i prestacions. 
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•  Legislació sanitària bàsica (Leyes 39/2006, 44/2003, 41/2002, Carta de drets i deures 

dels ciutadans en relació a la Salut i l'Atenció Sanitària 2015, 15/1999, Convenio de 

Oviedo 1997, 14/1986, i altres lleis relacionades a l'autonomia de la persona com la 

LISMI; LIONDAU així com les seves implicacions per a la Teràpia Ocupacional. 

• El Sistema Català de Serveis Socials: funcions, tipus de prestacions i cartera de serveis 

socials. 

•  Principals organismes representants de Teràpia Ocupacional a Espanya (des de la 

WFOT fins al COTOC) / Codi Deontològic de la WFOT, Normes d’actuació del COTEC i 

Codi Deontològic del COTOC. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

AVALUACIÓ 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treball en grup (35% del valor de l’assignatura): Consta de dues parts, la primera 

té un valor del 10% i correspon al lliurament d’activitats participatives a l’aula i la segona té un 

valor de 25% i correspon al lliurament d’un treball escrit en grup.  

2. Presentació a l’aula (15% del valor de l’assignatura): Consisteix en la presentació pública del 

treball escrit en grup.  

3. Prova escrita (50% del valor de l’assignatura): Contempla el contingut d’ambdues unitats. 

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.  

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
Dirigides 49,5 2,0 CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CT6
Supervisades 0,0 0,0
Autònomes 95,2 3,8 CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE5.7, CT6

TOTAL 144,7 5,8
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La nota del treball escrit és sumatòria i s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en la prova escrita 

per a ponderar l’assignatura. 

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) 

La prova de síntesi consisteix en un examen escrit. L’estudiant, que opti a aquesta prova, ha 

d’informar per escrit a la coordinadora de l’assignatura al llarg dels 15 primers dies d’haver iniciat 

la primera classe. 

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

L’estudiant, que opti a prova de síntesi, té opció a recuperació. 

TIPUS D'ACTIVITAT
PES SOBRE 

LA
NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 35% 0,0 0,0 CE1.1,  CE1.2, CE1.3, CE1.4, 
CE5.7, CT6

Presentació a l'aula 15% 2,3 0,1 CE5.7
Prova escrita 50% 3,0 0,1 CE1.2, CE1.3, CE1.4

TOTAL 5,3 0,2

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