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A determinar 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura pretén dotar a l’estudiant de coneixements i recursos que li permetin 

d’apropar-se, des de la mirada de Teràpia Ocupacional a la realitat de la població infanto juvenil, 

facilitant així una millor participació del nen/adolescent en el seu acompliment ocupacional. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assignatura Teràpia Ocupacional en el Nen i l’Adolescent permetrà al futur terapeuta 

ocupacional d’identificar les disfuncions ocupacionals, planificar un pla d’intervenció, utilitzant el 

potencial terapèutic de l’ocupació significativa, amb el consentiment i la participació de la població 

infanto juvenil. Podrà intervenir en l’àmbit de la promoció i prevenció en diferents àrees i àmbits 

del nen i l’adolescent com el de l’educació, la salut mental o la rehabilitació física entre d'altres.  
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Abans de cursar Teràpia Ocupacional en el Nen i l’Adolescent, és important que l’estudiant hagi 

cursat i aprovat les assignatures següents: Bases conceptuals de Teràpia Ocupacional, Psicologia 

evolutiva, Psicologia general i de la salut, Procés de Teràpia Ocupacional, Ètica i marc legal, Anàlisi 

de l'acompliment ocupacional, Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals, Disfuncions neurològiques 

i ocupacionals, Disfuncions medico-quirúrgiques i ocupacionals. 

OBJECTIU/S 

• Identificar els diferents recursos de la xarxa d’atenció infanto juvenil a Catalunya.  

• Descriure la funció del terapeuta ocupacional en l’atenció de nadons, nens i 
adolescents. 

• Usar eines d’avaluació de la Teràpia Ocupacional amb la població infanto juvenil.  

• Identificar mitjançant l'anàlisi ocupacional els factors protectors i els factors de risc 
per al desenvolupament global del nen i/o l'adolescent.  

• Seleccionar estratègies de Teràpia Ocupacional utilitzant el raonament clínic.  

• Aplicar i argumentar eines d’intervenció de la Teràpia Ocupacional dirigides als nadons, 
nens i adolescents que presenten una disfunció ocupacional.  

• Aplicar i argumentar l'especificitat de les intervencions amb la família en les diverses 
etapes del desenvolupament. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

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

poblacions. 

CE12.14. Analitzar com les diferents disfuncions afecten l'execució ocupacional. 

CE12.15. Proposar de manera justificada mètodes d'avaluació que es puguin aplicar 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. 

CE13.6. Planificar 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. 

CE13.7. Dissenyar una intervenció específica, tant per a individus com per a poblacions, 

d’acord a les diferents modalitats i procediments de Teràpia Ocupacional. 

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. 

CE15.3. Demostrar una base teòrica per a fonamentar la pràctica de Teràpia Ocupacional, 

coneixent, comprenent i comparant els diferents fonaments teòrics i principis 

metodològics: models, teories, marcs de referència, mètodes / tècniques, avaluacions 

de Teràpia Ocupacional necessàries per a reconèixer i interpretar els processos de 

funció-disfunció ocupacional. 

CE15.4. Seleccionar modalitats i procediments d'avaluació d’acord a les teories, models i 

marcs de referència de Teràpia Ocupacional. 

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

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.18. Tenir en compte les diferències de cada persona en tot el procés de Teràpia 

Ocupacional. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

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 1: INTRODUCCIÓ A LA TERÀPIA OCUPACIONAL EN EL NEN I L'ADOLESCENT 

•  Xarxes d’atenció a la infància i l'adolescència a Catalunya . 

•  Rol de la Teràpia Ocupacional en els diferents recursos de la xarxa d’atenció a la 

infància  i l'adolescència a Catalunya. 

•  Drets en la infància i l'adolescència respecte la pròpia salut . 

UNITAT 2: RAONAMENT CLÍNIC PER A LA INTERVENCIÓ DE TERÀPIA OCUPACIONAL EN 

INFÀNCIA 

•  Trastorns i disfuncions més freqüents en la infància (nounats i prematurs , infants amb 

afectacions neurològiques, alteracions genètiques, dificultats de relació, alteracions 

en el desenvolupament global, etc). 

•  Avaluació des de Teràpia Ocupacional: observació i eines d'avaluació . 

•  Procés d'intervenció de la Teràpia Ocupacional en l'àmbit de l'atenció precoç 

(demanda i enquadrament terapèutic, avaluació, establiment d'objectius i planificació 

del tractament, treball en equip interdisciplinari i treball en xarxa, treball amb les 

famílies i en els entorns naturals del nen). 

•  Procés d'intervenció de la Teràpia Ocupacional a l'escola . 

•  Estratègies d'intervenció des de Teràpia Ocupacional . 

•  Abordatge de la sexualitat en la infància. 

UNITAT 3: RAONAMENT CLÍNIC PER A LA INTERVENCIÓ DE TERÀPIA OCUPACIONAL EN 

L'ADOLESCÈNCIA AMB DISFUNCIÓ PSIQUIÀTRICA 

•  Trastorns en l'adolescència i preadolescència: visió ocupacional . 



 

 

 
TERÀPIA OCUPACIONAL EN EL NEN I L’ADOLESCENT 2020-2021 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 5  

 

 

•  Situacions especials en l'etapa de l'adolescència . 

•  Abordatge de la sexualitat en l’adolescència. 

•  Estructures i dinàmiques familiars: implicacions en el projecte ocupacional de 

l'adolescent. 

•  Intervenció familiar, individual i en grup. 

UNITAT 4: RAONAMENT CLÍNIC PER A LA INTERVENCIÓ DE TERÀPIA OCUPACIONAL EN LA 

NEURO-REHABILITACIÓ 

•  Dany cerebral adquirit en la infància i l'adolescència (traumatisme cranioencefàlic, 

accident cerebro-vascular i altres processos infecciosos). 

•  Lesions en la medul·la espinal durant la infància i l'adolescència (lesions medul·lars, 

mielitis i altres processos medul·lars, atròfies i distròfies musculars) . 

• Alteracions medicoquirúrgiques en la infància i l'adolescència (cirurgia del raquis, 

cirurgia funcional del membre superior, cirurgia multinivell) . 

• Intervenció del terapeuta ocupacional en neuro -rehabilitació (metodologia i eines 

d'avaluació, objectius i planificació del tractament, tractament específics, sedestació 

en el pacient pediàtric). 

• Processos oncològics en la infància i l'adolescència. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides
43,5 1,74

CE 12.14, CE 12.15, CE 13.6, CE 13.7, CE 15.3, CE 15.4, CE 

18.18, CT4, CT5

Supervisades 0 0

Autònomes
103,5 4,14

CE 12.14, CE 12.15, CE 13.6, CE 13.7, CE 15.3, CE 15.4, CE 

18.18, CT4, CT5

TOTAL 147,0 5,9  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament d'un treball escrit en grup (45% del valor de l’assignatura).  

2. Prova escrita (50% del valor de l’assignatura). 

3. Presentació pública 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. 

A més s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en el treball escrit en grup i 5 a la prova escrita. 

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 de 30% del 

percentatge total de l’assignatura. 

Prova de síntesi (només per a 2a matricula 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.  
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 45% 0,0 0,0
CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, 

CE15.3, CE15.4, CE18.18, CT4, CT5

Presentacions a l'aula 5% 1,5 CT4, CT5

Proves escrites 50% 1,5 0,1
CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, 

CE15.3, CE15.4, CT4

TOTAL 3,0 0,1

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

RECUPERACIÓ 

Només es pot optar a recuperar una activitat de recuperació si aquesta s'ha avaluat prèviament.  

L'estudiant que no hagi superat la prova escrita amb un 5 podrà optar a una prova escrita de 

recuperació.  

L'estudiant, que hagi obtingut en el treball escrit una nota inferior a 5, podrà optar a recuperació 

per tal de millorar-lo. 

Per a la resta d'activitat d'avaluació (presentació pública) no hi ha opció de recuperació. 

La prova de síntesi també té opció a recuperació. 

La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 
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