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PSICOLOGIA GENERAL I DE LA SALUT 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 200361 ECTS 6 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 1r Període 1r semestre 

Matèria Psicologia 

Caràcter Bàsica Idioma de la docència Català / Castellà 

Coordinació assignatura Mercè Rived Ocaña 

Correu electrònic mercerived@euit.fdsll.cat 

Professorat 
Mercè Rived Ocaña 
Maria Kapanadze 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura configura la introducció al coneixement sobre les característiques dels 

processos psicològics bàsics, la seva aplicació en la comprensió de la conducta humana i la 

identificació del paper dels factors psicològics en els processos de salut - malaltia així com el 

d’aquells que estan implicats en la relació assistencial.  

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Per a la pràctica professional és indispensable que el Terapeuta Ocupacional pugui integrar en la 

seva intervenció la perspectiva psicològica, ampliant i enriquint el procés dinàmic entre l’avaluació, 

la intervenció i els resultats i afavorir una pràctica centrada en la persona, establerta en una relació 

funcional, coherent i terapèutica. Tanmateix l’estudiant podrà identificar la relació que s’estableix 

entre els diferents processos cognitius i les situacions de la vida quotidiana. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

No hi ha recomanacions prèvies. 
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OBJECTIU/S 

•  Identificar els principals corrents psicològics. 

•  Explicar les principals característiques que conformen els processos psicològics bàsics. 

•  Descriure i analitzar les seves repercussions en la conducta humana. 

•  Identificar les interaccions entre factors psicològics i conductes relacionades amb la 

salut. 

•  Identificar i analitzar les actituds i habilitats necessàries per al desenvolupament de 

la relació assistencial. 

•  Utilitzar tècniques de comunicació i entrevista centrades en la persona. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE4. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència 

professional, prestant especial importància a l’aprenentatge de manera autònoma de nous 

coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat. 

CE4.4. Identificar punts forts i punts febles respecte al propi procés d'aprenentatge generant 

propostes de millora en relació amb el mateix. 

CE7. Demostrar que comprèn i reconeix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, 

ocupació significativa, dignitat i participació. 

CE7.1. Descriure i relacionar factors psicològics amb la salut així com la seva interacció amb el 

benestar, valors i implicació de la persona. 

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. 

CE22.3. Utilitzar tècniques de comunicació i entrevista centrades en la persona i en la seva 

participació activa així com la de les persones significatives. 
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CE23. Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin 

rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional. 

CE23.2. Identificar i utilitzar una comunicació que permeti l'expressió dels drets i 

responsabilitats pròpies així com el respecte als dels altres. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per donar resposta als 

problemes de l’àmbit professional, de manera eficient i eficaç. 

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. 

CONTINGUTS 

UNITAT I : LA PSICOLOGIA 
•  Què és la Psicologia 
•  Objecte d’estudi de la Psicologia 
•  Història de la Psicologia 

•  Models teòrics i pràctica clínica 

UNITAT II: PROCESSOS PSICOLÒGICS 
•  Percepció 
•  Atenció 
•  Memòria 

•  Aprenentatge 
•  Emocions 
•  Motivació 

•  Pensament 
•  Llenguatge 

UNITAT III: RELACIÓ ASSISTENCIAL 
•  Variables en la relació assistencial, habilitats i competències terapèutiques. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació: 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

•  Lliurament del treball escrit de la Unitat I (10%).  

•  Lliurament del treball escrit de la Unitat II (25%).  

•  Lliurament del treball escrit de la Unitat III (10%).  

•  Exposicions/participacions en l’aula al llarg de l’assignatura (10%).  

•  Prova escrita de la Unitat I (15%).  

•  Prova escrita de la Unitat II (30%).  

Criteris per aprovar l’assignatura: 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5. La qualificació final de 

l’assignatura correspon al sumatori de les diferents notes (amb la ponderació corresponent). 

A més, per poder ponderar l’aprovat, cal obtenir una nota igual o superior a 5 en la prova escrita de 

la Unitat I i la prova escrita de la Unitat II.  

Calendari de les activitats d’avaluació: 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà  a l’inici d’aquesta. 

 

 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE
Dirigides 50,0 2,0 CE4.4, CE7.1, CE22.3, CE23.2, CT1, CT3, CT4, CT5 
Supervisades 18,0 0,7 CE4.4, CT3, CT5
Autònomes 73,0 2,9 CE4.4, CE7.1, CE22.3, CE23.2, CT1, CT3, CT4, CT5

TOTAL 141,0 5,6



 

 
 

PSICOLOGIA GENERAL I DE LA SALUT 2020-2021 

 
CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 5  

 
 
Pàgina | 5  

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. Els estudiants que optin a aquesta prova han 

d’informar per escrit a la coordinadora de l’assignatura abans de la data que s’indicarà a l’inici de 

l’assignatura i es requereix un 5/10 com a nota mínima per aprovar l’assignatura. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

 

RECUPERACIÓ 

En cas que el treball de la Unitat II no arribi al 5, es pot optar a la seva recuperació / millora. Aquesta 

decisió serà opcional i no tots els membres del grup hauran d’escollir la mateixa opció.  

Si la puntuació obtinguda en la prova escrita de la Unitat I i de la Unitat II és inferior a 5 hi ha opció 

a recuperació.  

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

La nota màxima de les activitat que es recuperin serà d’un 5. 

TIPUS D'ACTIVITAT
PES SOBRE 

LA
NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 45% 0,0 0,0 CE 4.4, CE 7.1, CE 22.3, CE 23.2, 
CT1, CT3, CT4, CT5

Exposicions/discussions a l'aula 10% 6,0 0,2 CE 4.4, CE 7.1, CE 22.3, CE 23.2, 
CT1, CT4, CT5

Proves escrites 45% 3,0 0,1 CE 7.1, CE 23.2, CT1, CT3, CT4
TOTAL 9,0 0,4

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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La prova de síntesi té opció a recuperació. La nota màxima de recuperació de la prova de síntesi és 

de 5. 

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