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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Durant la seva formació acadèmica, l’estudiant ha adquirit coneixements bàsics sobre les patologies 

susceptibles de causar una disfunció ocupacional durant la infància i l’adolescència, i alhora 

l’aplicació del procés d’intervenció de Teràpia Ocupacional, permetent una millor participació del 

nen/adolescent en el seu acompliment ocupacional. 

Aquesta assignatura aporta a l‘estudiant l’oportunitat de profunditzar el seu coneixement sobre el 

procés d’intervenció dirigit a una població de nens/adolescents que pateixen discapacitat 

intel·lectual, desordre del processament sensorial, trastorns de la conducta alimentària, o que es 

troben en situació de vulnerabilitat social. 
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INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura Intervenció Avançada Infanto-juvenil representa per a l’estudiant, l’oportunitat de 

profunditzar els seus coneixements adquirits prèviament en una assignatura de 3r GTO, anomenada 

Teràpia Ocupacional en el nen i en l’adolescent. Li permet preparar-se per a una futura pràctica 

laboral en àrees d’actuació com la població infanto juvenil que presenti una discapacitat 

intel·lectual, un desordre del processament sensorial, un trastorn de la conducta alimentària o que 

es trobi en situació de vulnerabilitat social. Són àmbits en què la figura del terapeuta ocupacional 

encara no està ben implantada. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana tenir aprovades totes les assignatures dels cursos anteriors i en especial haver cursat 

les assignatures Psicologia General i de la Salut, Psicologia Evolutiva, Disfuncions Psiquiàtriques i 

Ocupacionals, Disfuncions Neurològiques i Ocupacional, Disfuncions Medico-Quirúrgiques i 

Ocupacionals, Procés de Teràpia Ocupacional i Teràpia Ocupacional en el Nen i en l’Adolescent.  

OBJECTIU/S 

• Gestionar i aplicar les tècniques i els recursos adients propis de Teràpia Ocupacional 

per promoure el desenvolupament de conductes autònomes i ocupacions significatives 

del nen/adolescent. 

• Identificar, analitzar i gestionar els problemes ètics en situacions complexes.  

• Aplicar i argumentar vàries eines d’intervenció des de la Teràpia Ocupacional dirigides 

als nens/adolescents que presenten una discapacitat intel·lectual.  

• Experimentar i seleccionar activitats orientades a nens/adolescents que pateixen un 

desordre del processament sensorial. 

• Explicar i recomanar eines d’intervenció des de la Teràpia Ocupacional dirigides a una 

població infanto juvenil amb trastorn de la conducta alimentària.  

• Identifica i selecciona vàries eines d’intervenció des de la Teràpia Ocupacional dirigides 

a nens/adolescent en situació de vulnerabilitat social . 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE14. Realitzar l’avaluació ocupacional, determinar 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. 

CE14.9. Treballar per facilitar entorns accessibles i adaptats i promoure l'autonomia i la 

justícia ocupacional. 

CE14.10. Identificar, dissenyar i planificar diferents modalitats i procediments d'intervenció 

en camps emergents per Teràpia Ocupacional, en estreta col·laboració amb individus 

i poblacions. 

CE16. Col·laborar amb grups i comunitats per a promoure la salut i el benestar dels seus membres 

mitjançant la participació en l’ocupació significativa. 

CE16.6. Identificar i reflexionar sobre les necessitats de salut i benestar de persones i / o grups 

mitjançant la participació en l’ocupació significativa. 

CE16.7. Analitzar habilitats de maneig de grups per a promoure la salut i el benestar dels seus 

membres mitjançant la participació en l'ocupació significativa. 

CE19. Adquirir i desenvolupar habilitats, destreses i experiència pràctica en el context sociosanitari 

i comunitari. 

CE19.13. Utilitzar eficaçment les diferents tècniques d'intervenció en àmbits específics de 

Teràpia Ocupacional. 

CE22. Escoltar de manera activa, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes i les 

demandes ocupacionals dels individus i poblacions i comprendre el contingut d’aquesta 

informació. 

CE22.5. Recopilar, analitzar, comprendre i extreure conclusions pertinents de la informació 

sobre els problemes i les demandes ocupacionals dels individus i poblacions, des de 

la perspectiva de Teràpia Ocupacional. 
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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. 

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

CT7. Ser capaç de reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: TERÀPIA OCUPACIONAL EN NENS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT INTEL ·LECTUAL 

(D.I.) 

•  Història del concepte de D.I.: Intel·ligència. Conseqüències de la idea preconcebuda 

d'intel·ligència en la teràpia. Avaluació de la D.I. L'era dels tests en Psicometria: 

quocient intel·lectual. 

•  Manifestacions clíniques de les persones diagnosticades de D.I: Factors etiològics, 

signes de manifestació. 

•  Intervenció del Terapeuta Ocupacional: Valoració i tractament . 

•  Institucions socials i D.I: Qüestions ètiques i societat . 

UNITAT 2: TERÀPIA OCUPACIONAL EN ADOLESCENTS AMB TRASTORNS ALIMENTARIS O DE LA 

INGESTIÓ D’ALIMENTS  

•  Definició, característiques clíniques i factors de risc. 

•  Unitat deTrastorn de la Conducta Alimentària (UTCA): definició, objectius i intervenció 

multidisciplinari. 

•  Intervenció de TO en Hospital de Dia. 

•  Anàlisi de necessitats ocupacionals . 

•  Models d’intervenció: eines d’avaluació; establiment d’objectius i pla d’intervenció . 
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•  Nous àmbits d’intervenció de TO: unitat d’aguts, consultes externes I intervenció 

familiar i Programa de Seguiment Integral (PSI) . 

•  Nous àmbits d’investigació: Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC). 

•  Intervenció en nens i adolescents amb trastorns mentals . 

UNITAT 3: TERÀPIA OCUPACIONAL EN NENS AMB DESORDRE DEL PROCESSAMENT SENSORIAL 

(DPS) 

•  Conceptes teòrics de la Teoria de la Integració Sensorial . 

•  Característiques de l’infant amb  DPS. 

•  Procés de valoració. 

•  Intervenció del Terapeuta Ocupacional: Valoració i Tractament – tallers. 

•  Intervenció amb nens afectats de Síndrome Alcohòlic Fetal  (SAF). 

UNITAT 4: TERÀPIA OCUPACIONAL AMB NENS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

SOCIAL 

•  Perfil d’infants i adolescents en vulnerabilitat social predisposició i recursos personals . 

•  Xarxa de recursos socials existents (tipus, objectius, derivacions, professionals,...) al 

nostre entorn. 

•  Necessitat real de recursos i altres models de recursos (famílies professionalitzades, 

...). 

•  Intervenció actual d’altres professionals . 

•  Proposta d’intervenció des de la mirada de la Teràpia Ocupacional. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 40,5 1,6
CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, CE22.5, 

CT1, CT4, CT5, CT6, CT7

Supervisades 4,5 0,2
CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, CE22.5, 

CT4, CT5, CT7

Autònomes 97,5 3,9
CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE22.5, CT1, CT4, 

CT5, CT6

TOTAL 142,5 5,7  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament de treballs (30% de valor de l’assignatura): l’estudiant opta per realitzar el treball 

d’una sola unitat.  

2. Exposicions / discussions a l’aula (40% del valor de l’assignatura): Consta de quatre parts. 

Cadascuna té un valor de 10% i pertany a cada unitat.  

3. Prova escrita (30% del valor de l’assignatura): Consta de quatre parts, cadascuna té una valor 

d’1/4 de 30% i corresponent a cada unitat. 

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.  

A més s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en el treball i un 5 en el sumatori de la prova 

escrita de les diferents unitats. 

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. 
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Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula o successives) 

No s’ofereix cap prova de síntesi. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS	D'ACTIVITAT
PES	SOBRE	

LA

NOTA	(%)

HORES1 ECTS RESULTATS	D'APRENENTATGE

Lliurament	de	treballs 0,30	 0,00	 0,00	

CE14.9,	CE14.10,	CE16.6,	CE16.7,	

CE19.3,	CE22.5,	CT1,	CT4,	CT5,	CT6,	
CT7

Exposicions/discussions	a	l'aula 0,40	 6,00	 0,24	
CE14.9,	CE14.10,	CE16.6,	CE16.7,	
CE19.3,	CE22.5,	CT1,	CT4,	CT5,	CT6,	

CT7

Proves	escrites 0,30	 2,00	 0,08	
CE14.9,	CE14.10,	CE16.6,	CE16.7,	

CE19.3,	CE22.5,	CT1,	CT4,	CT6
TOTAL 8,0 0,3

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

RECUPERACIÓ 

Al lliurament del treball escrit, si la nota és inferior a 5, existeix la possibilitat d’una recuperació 

parcial. Els estudiants hauran de millorar els apartats mencionats per el/la professor/a. La nota 

màxima de recuperació del treball escrit serà un 5. 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en la suma de la prova escrita de les 4 unitats, es pot 

optar a la prova escrita de recuperació (les 4 unitats no separades). 

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

Pel que fa a la resta d’activitats d’avaluació contínua no hi ha opció a recuperació. 
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