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RECURSOS PER A LA INTEVENCIÓ EN L’AUTONOMIA PERSONAL I LA 
DEPENDÈNCIA 

Curs acadèmic 2020-2021 Codi 200395 ECTS 6 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curs 4t Període 1r semestre 

Matèria Eines per a la intervenció 

Caràcter Optativa Idioma de la 
docència Català / Castellà 

Coordinació assignatura Carmen Moratinos de Pablo 

Correu electrònic carmenmoratinos@euit.fdsll.cat 

Professorat 
Juan Antonio López 
Mª Victoria Pérez-Camisón 
Silvia Ramos Sánchez 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura ofereix la participació en tres unitats, diferenciades entre si. La primera unitat 

és Adaptació de l'Habitatge, en la que s'ofereixen coneixements i estratègies perquè el futur 

Terapeuta Ocupacional pugui prendre decisions a l'hora d'adaptar l'entorn on viuen les persones 

amb dificultats en la seva independència.  

La segona unitat és Gestió del Temps que ofereix estratègies i recursos personals per als propis 

estudiants i al mateix temps els aporta els coneixements necessaris per poder intervenir quan 

existeix una gestió del temps que limita i/o altera l’acompliment ocupacional. 

La tercera unitat és Atenció Integrada  en persones adultes i gent gran amb necessitats de salut i 

social complexes. En el marc actual de l’atenció sanitària i social  cal potenciar que les persones rebin 

atenció d’acord amb les seves necessitats en el moment adequat, i adaptada a les diferents 

situacions i contextos. El terapeuta ocupacional és un professional plenament capacitat per exercir 

un paper en la atenció primària i en l’atenció integrada, col·laborant eficaçment amb la resta dels 

professionals. 
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És una assignatura optativa de quart curs i es considera que el coneixement que ofereix sobre un 

mateix i la varietat d'estratègies i habilitats que es treballen pot ser recomanada per a qualsevol 

estudiant que cursi quart. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

La fi de la Teràpia Ocupacional és promoure l’autonomia i la independència en les persones. Aquesta 

assignatura a través de l’atenció integrada, la gestió del temps i l’adaptació de l’habitatge, dona 

estratègies i recursos personals necessaris per iniciar-se en l'àmbit professional. Tanmateix, aporta 

eines als estudiants per realitzar intervencions que facilitin l’autonomia i la independència dels 

usuaris. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

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

les assignatures de Procés de Teràpia Ocupacional, Modificacions Contextuals i de l’Entorn, 

Pràcticum I i Pràcticum II.  

OBJECTIU/S 

• Identificar les eines per detectar barreres arquitectòniques en l’entorn immediat dels 

usuaris i generar solucions coherents i adients, tenint en compte els factors 

constructius, normatius, econòmics i l’impacte de les solucions. 

• Reconèixer les lleis de la productivitat personal i les fites individuals i utilitzar diverses 

eines per a un canvi d’hàbits adaptables a la realitat personal i professional. 

• Identificar les necessitats ocupacionals de les persones en situació crònica complexa i 

establir un pla d’intervenció dins del marc de l’atenció integrada.  

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. 
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CE4.1. Demostrar seguretat, autoconeixement i autocrítica de les seves pròpies limitacions com 

a Terapeuta Ocupacional. 

CE4.2. Participar en l'aprenentatge de nous coneixements, tècniques per a la millora de la 

capacitat i habilitat professional i la relació d'ajuda. 

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

i comunitari. 

CE19.1. Demostrar habilitats, destreses i experiència pràctica en les múltiples tècniques 

d'intervenció, per a l'aplicació en els diferents contextos. 

CE19.2. Desenvolupar habilitats i destreses per tal d'aportar solucions útils en cada context i / 

o situació personal. 

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. 

CE23.3. Identificar tècniques bàsiques de comunicació i aplicar-les en situacions de simulació. 

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

especialitzat com no especialitzat. 

CE25.2. Realitzar presentacions interessants, convincents i preparades amb un llenguatge 

apropiat, responent a les preguntes amb soltesa i encert. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: ADAPTACIÓ DE L’HABITATGE. 
•  Conceptes generals i paràmetres d’accessibilitat. 

•  Detecció de barreres arquitectòniques en l'habitatge des del seu accés. 
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•  Representació gràfica dels planells arquitectònics. 

•  Marc normatiu d’accessibilitat 

UNITAT 2: GESTIÓ DEL TEMPS. 
•  Anàlisi dels temps i els diaris d’utilització del temps. 

•  Estratègies per a la gestió del temps. 

•  Administració, planificació i organització d’activitats. 

UNITAT 3: ATENCIÓ INTEGRAL I INTEGRADA 
•  Necessitats actuals de salut i socials de la població en situació crònica complexa.  

•  Models d’atenció integrada. 

•  Bones pràctiques de la teràpia ocupacional.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

AVALUACIÓ 

L’assignatura s‘avalua mitjançant: 

1. Prova escrita (25% del valor de l’assignatura). Correspon a la unitat I Adaptació de l’Habitatge 

2. Lliurament de treballs (50% del valor de l’assignatura). Consta de dos treballs amb un valor 

de 25% cadascun. Un treball és de la unitat II Gestió del temps (individual) i l’altre de la unitat 

III 

3. Exposicions a l’aula (25% del valor de l’assignatura). Es divideixen en: 

•  Unitat II Gestió del Temps: activitat d’avaluació de participació i discussió a l’aula (10% 

del valor de l’assignatura). 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 48,0 1,9 CE4.1, CE4.2, CE19.1, CE19.2, CE23.2, CE23.3, 
CE25.2, CT4

Supervisades 0,0
Autònomes 95,4 3,8 CE4.2, CE19.1, CE19.2, CE23.2, CE23.3, CT4

TOTAL 143,4 5,7
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•  Unitat III Atenció integrada: 

- Activitat d’avaluació i implementació d’un cas (10% del valor de l’assignatura).  

- Activitat d’avaluació de participació en activitats a l’aula (5% del valor de 

l’assignatura).   

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. 

Cal obtenir una nota igual o superior a 5 en l’activitat 1 i 2 per fer el còmput final. 

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):  

No s’ofereix la prova de síntesi. 
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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. 

En cas d’obtenir una puntuació superior a 4 i inferior a 5 en els dos treballs escrits de Gestió del 

temps i Atenció integral i integrada, es pot optar a la recuperació. Per a la resta d’activitats 

d’avaluació no hi ha opció de recuperació. 

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

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

BIBLIOGRAFIA 
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TIPUS D'ACTIVITAT
PES SOBRE 

LA
NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 50% 0,0 CE4.1, CE4.2, CE19.1, CE19.2, 
CE23.2, CE23.3, CE25.2, CT4

Exposicions/discussions a l'aula 25% 6,0 0,2 CE4.1, CE4.2, CE19.1, CE19.2, 
CE23.2, CE23.3, CE25.2, CT4

Proves escrites/pràctiques 25% 1,0 0,0 CE4.2, CE19.1, CE19.2
TOTAL 7,0 0,3

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