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PRÀCTICUM II 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 200384 ECTS 23 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 3r Període 2n semestre 

Matèria Pràcticum 

Caràcter Obligatòria Idioma de la docència Català / Castellà 

Coordinació assignatura Mercè Rived Ocaña 

Correu electrònic mercerived@euit.fdsll.cat 

Professorat 

Dra. Jèssica Garrido Pedrosa 

Míriam Atienza Mañas 

Mercè Rived Ocaña 

Eduardo Valera Ortiz 

Montserrat Toribio 

Marta Iglesias Campo 

Ginés Ruiz Amorós 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura dona continuïtat a la de Pràcticum I, per tant, suposarà posar en pràctica 

competències ja adquirides, així com integrar-ne d’altres que guiaran a l’estudiant  a l’hora de portar 

a terme processos d’intervenció (tant individuals com grupals), amb un raonament clínic i una praxis 

professional adequada. Tanmateix,  l’estudiant aprendrà a afrontar situacions i resoldre-les amb 

coneixements, habilitats i actituds d’acord a les seves competències incloent el raonament ètic i la 

coherència en un context determinat.  

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura de Pràcticum II complementa la formació acadèmica i afavoreix el desenvolupament 

personal i professional de l’estudiant de Teràpia Ocupacional. 

En l’estada pràctica l’estudiant adquireix experiència en una pluratitat d’àmbits més enllà de 

l’acadèmic, fet que contribueix a que l’estudiant, a part de formar-se com a futur professional, pugui 

enriquir el seu desenvolupament tant en un aspecte acadèmic com personal. 

mailto:mercerived@euit.fdsll.cat
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Per tal que l’alumne obtingui un aprofitament de l’assignatura de Pràcticum II, és aconsellable haver 

superat l’assignatura de Pràcticum I, així com totes les assignatures relacionades amb el 

coneixement bàsic de la disciplina: Procés de Teràpia Ocupacional, Teràpia Ocupacional en l’Adult, 

Teràpia Ocupacional en la Gent Gran, Disfuncions Neurològiques i Ocupacionals, Disfuncions 

Medicoquirúrgiques i Ocupacionals, Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals.  

És rellevant destacar l’obligatorietat de l’assistència al llarg de totes les activitats de l’assignatura 

(seminaris de preparació i aprofundiment seminaris d’informació previs a la pràctica, seminaris de 

seguiment i estança pràctica). Per aquest motiu, és necessari que l’estudiant faci previsió de 

disponibilitat horària durant el període de realització de les pràctiques. 

OBJECTIU/S 

• Aplicar i elaborar plans d’intervenció (tant individuals com de grup), aplicant els 

coneixements, el raonament clínic i les habilitats adequades d’acord a les 

necessitats dels usuaris. 

• Utilitzar la capacitat de crítica i autocrítica de la pròpia pràctica professional.  

• Integrar i demostrar el rol professional en aspectes d’identitat i competència.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

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. 

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

poblacions. 

CE12.16. Realitzar una avaluació justificada d’acord als models de Teràpia Ocupacional. 
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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. 8. Realitzar una avaluació de les disfuncions i necessitats ocupacionals específiques 

tant d'individus com de poblacions, tenint en compte les diferents tècniques de recollida 

d'informació i les teories, marcs de referència i models de Teràpia Ocupacional. 

CE13.9. Dissenyar una intervenció, tant per a individus com per a poblacions, d’acord a les 

diferents modalitats i procediments de Teràpia Ocupacional. 

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. 

CE14.5. Dur a terme un procés d'intervenció individual amb el consentiment i la participació 

dels individus i poblacions. 

CE14.6. Dur a terme un programa d'intervenció. 

CE15. Conèixer, seleccionar i aplicar les teories apropiades, els marcs de referència teòrics, els 

models i mètodes de pràctica de Teràpia ocupacional per tal d’escollir o restablir l’ocupació 

significativa, en funció de les necessitats de salut dels individus i de les poblacions. 

CE15.8. Aplicar les teories apropiades, els marcs de referència teòrics, els models i mètodes 

de pràctica de Teràpia Ocupacional per triar o restablir l'ocupació significativa, segons 

les necessitats de salut d'individus i poblacions. 

CE17. Demostrar que comprèn els fonaments d’acció, indicacions i eficàcia de les intervencions de 

Teràpia Ocupacional, basant-se en l’evidència científica disponible. 

CE17.3. Argumentar les intervencions sobre la base de l'evidència científica i dels fonaments 

de la professió. 

CE17.4. Proposar i aplicar noves intervencions sobre la base de l'evidència científica i dels 

fonaments de la professió. 
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CE18. Reconèixer la influència de les diferències individuals, religioses, culturals, així com dels 

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.4. Utilitzar el raonament ètic i professional de manera eficaç al llarg del procés de 

Teràpia Ocupacional. 

CE18.19. Aplicar el procés d'intervenció de Teràpia Ocupacional a les diferències individuals, 

religioses i culturals així com als costums sobre l'ocupació i la participació. 

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

i comunitari. 

CE19.10. Aplicar en el context real, les habilitats i destreses adquirides en un entorn protegit 

de simulació. 

CE21. Desenvolupar la pràctica professional respecte als altres professionals, adquirint habilitats de 

treball en equip. 

CE21.2. Identificar els membres de l'equip i l'aportació específica de cada un d’ells.  

CE21.3. Integrar-se en els diferents equips del context de pràctiques. 

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. 

CE22.4. Utilitzar la informació adequada sobre els problemes i les demandes ocupacionals 

dels individus i poblacions. 

CE23. Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin 

rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional. 

CE23.5. Comunicar-se de manera eficaç adoptant el paper pertinent en cada moment. 

CE24. Elaborar i redactar històries i altres registres de Teràpia Ocupacional, de forma comprensible, 

tant a públic especialitzat com no especialitzat. 

CE24.2. Complir amb els requisits legals i professionals de documentació sanitària. 

CE25. Transmetre informació oral i escrita referent a la Teràpia Ocupacional, tant a públic 

especialitzat com no especialitzat. 
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CE25.5. Escriure informes de Teràpia Ocupacional utilitzant els termes de la disciplina. 

CE25.7. Adequar el registre comunicatiu a la situació. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT2. Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació. 

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

CONTINGUTS 

Els alumnes del Pràcticum II realitzen 2 cicles de pràctiques. Cada cicle té una durada de 7 setmanes 

i es desenvolupa en el centre prèviament escollit i assignat. El cicle d'Habilitació-Rehabilitació 

comprèn hospitals, centres d'adults i de teràpia infantil i centres de productes de suport. El cicle de 

Salut Mental comprèn hospitals, serveis i centres de salut mental, així com centres infanto-juvenils 

i serveis comunitaris. 

El llistat de centres de pràctiques corresponent a aquest Pràcticum es troba a l’espai Moodle de 

l’assignatura. 

SUPERVISIÓ I TUTORITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 

En el marc del model pràcticum EUIT, que té per a objectiu afavorir l’apropament entre 

l’aprenentatge teòric i pràctic, durant les estades pràctiques l’estudiant rep l’acompanyament i 

supervisió tant del professorat de l’EUIT (tutor/a acadèmic/a) com del professional del centre de 

pràctiques (tutor/a de la pràctica). 

El tutor/a acadèmic/a és un/a professor/a de l’EUIT. Aquest és el/la responsable de fer un seguiment 

efectiu de les pràctiques en coordinació amb el/la tutor/a de la pràctica, acompanyant a l’estudiant 

en el seu procés de reflexió i anàlisi de les situacions viscudes durant l’estada pràctica. Farà 

l’acompanyament per tal que relacioni el marc conceptual de la disciplina i el context pràctic. Al 

mateix temps vetllarà per fer significatiu l’aprenentatge adquirit al llarg del procés de tutorització. 
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El /La tutor/a de la pràctica té un rol clau en l’adquisició de les competències de l’estudiant. És una 

persona vinculada a l’entitat col·laboradora, amb experiència professional i amb els coneixements 

necessaris per realitzar una tutela efectiva. El/La tutor/a de la pràctica acull a l’estudiant, l’informa 

sobre l’organització i el funcionament de l’entitat i es coordina amb el tutor/a acadèmic/a de l’EUIT 

en el desenvolupament de les activitats establertes en el conveni de col·laboració educativa. També 

facilita la integració de l’estudiant a l’equip de treball, encoratjant-lo a observar i analitzar les 

situacions que es donen a la pràctica professional i a actuar i reflexionar sobre la seva pràctica. 

Tanmateix és el responsable de portar a terme el procés d’avaluació de l’estudiant al centre. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 56 2,2
CE12.16, CE13.8, CE13.9, CE 14.6, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 

CE25.5, CE25.7, CT2.

Supervisades 364 14,6

CE5.7, CE12.16, CE13.8, CE13.9 CE14.5, CE14.6, CE15.8, 

CE17.3,  CE17.4, CE18.4, CE18.19, CE19.10, CE21.3, CE22.4, 

CE23.5, CE24.2, CE25.5, CE25.7, CT5.

Autònomes 155 6,2
CE5.7, CE12.16, CE13.8, CE14.6, CE18.19, CE22.4, CE21.2, 

CE23,5, CE24.2, CE25.5, CE25.7, CT2

TOTAL 575,0 23,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Mòdul de lliurament de treballs (60% de l’assignatura): S’han de lliurar 2 treballs, un per 

cicle, amb un valor del 30% per treball. És requisit obtenir una nota mínima de 5 a cadascun 

dels treballs. 

2. Mòdul d’estada pràctica (40% de l’assignatura): Nota obtinguda durant l’estada pràctica al 

centre corresponent. S’avalua cada cicle de pràctiques en el centre corresponent, amb un 

valor del 20% per cicle. És requisit obtenir una nota mínima de 5 a cadascun dels 

corresponents cicles. La nota final s’obté a partir del sumatori de les notes ponderades 

obtingudes a cada mòdul.  
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Criteris per aprovar l’assignatura 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5. Per tant, s’ha d’obtenir un 5 a 

l’avaluació de l'estada pràctica (obtenint un APTE a l’apartat d’Ètica) i un 5 al treball escrit.  

És necessari obtenir un 5 en cadascun dels mòduls de cada cicle per tal de ponderar les diferents 

activitats avaluatives de l’assignatura.  

En el cas que suspengui l’estada pràctica, no es ponderarà amb les altres activitats avaluatives de 

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 Presentat quan l’estudiant no hagi aportat cap evidència d’avaluació.  

Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat / presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura.  

Aquesta assignatura no té prova de síntesi. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 60% 0,0 0,0

CE12.16, CE13.8, CE13.9, CE14.5, CE 

14.6, CE15.8, CE17.3, CE17.4, CE18.4, 

CE21.3, CE22.4, CE24.2, CE25.5, 

CE25.7, CT2, CT5.

Estada pràctica 40% 0,0 0,0

CE5.7, CE13.8, CE13.9, CE14.5, 

CE14.6, CE17.3, CE17.4, CE18.4, 

CE18.19, CE19.10, CE21.2, CE21.3, 

CE22.3, CE23.5, CE24.2, CE25.7, CT2, 

CT5

TOTAL 575,0 23,0

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

RECUPERACIÓ 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 en algun dels treballs, per optar a la recuperació, 

l’estudiant haurà de refer-ne les parts que no estiguin aprovades. 

Pel mòdul d’estada pràctica no hi ha opció a recuperació.  

La nota màxima en el cas de millora del treball serà de 5 punts. 

BIBLIOGRAFIA 

Es recomana la bibliografia de les assignatures cursades que tinguin relació amb el camp de les 

pràctiques que s’estiguin realitzant. 


