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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

L’assignatura pretén dotar de coneixements i recursos, que permetin a l’estudiant apropar-se a la 

realitat de la persona gran, tant en les limitacions com en les capacitats. El propòsit és afavorir 

l’autonomia i la participació de la persona gran en la vida quotidiana, promovent així un envelliment 

actiu allunyat de les patologies. 

INTERÈS DINS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

Actualment l’envelliment és un dels majors reptes per als professionals de la salut, relacionat 

directament amb l’augment de l’esperança de vida i les dificultats per a poder mantenir una vida 

independent i satisfactòria. Existeix un ampli ventall de recursos d’atenció a la persona gran on el 

terapeuta ocupacional actua, des de la  intervenció en situacions de dependència a accions dirigides 

a la promoció i prevenció de la salut. L’objectiu fonamental està en què aquestes persones continuïn 

sent autònoms amb capacitat de participar de la seva vida ocupacional i de la seva salut.  
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat les assignatures bàsiques de ciències de la salut i les assignatures 

d’Afeccions Mèdiques i Quirúrgiques, per seguir amb major facilitat el curs de l’assignatura. 

OBJECTIU/S 

• Reflexionar sobre els aspectes fonamentals de la geriatria i gerontologia; l’evolució de 

l’envelliment, el tarannà i comportament de la persona, recursos sociosanitaris, 

principis ètics i de pràctica centrada en la persona per tal d’arribar a realitzar una 

actuació terapèutica integral individualitzada. 

• Utilitzar els diferents mètodes específics d ’avaluació i proposar objectius i tècniques 

d’intervenció multidisciplinar, tant en el vell sa com en el que presenta síndromes 

invalidants, d’acord amb els models de teràpia ocupacional i al context assistencial que 

es presenta. 

• Explicar les línies de futur en programes i projectes en el marc de la intervenció de 

Teràpia Ocupacional dirigits a persones grans. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE9. Reconèixer els determinants de salut en la població, els recursos i equips multi professionals i 

les accions de prevenció, manteniment i promoció de la salut, tant en l’àmbit individual com 

comunitari. 

CE9.10. Descriure i identificar els determinants de salut específics que intervenen en cada grup 

poblacional. 

CE9.11. Identificar els recursos existents i les característiques dels equips professionals propis 

de cada àmbit d'actuació. 

CE9.12. Explicar les diferents accions en relació a la prevenció, manteniment i promoció de la 

salut actuals. 

CE11. Obtenir i elaborar, amb la informació rellevant, la història de l’acompliment ocupacional al 

llarg de tot el procés. 
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CE11.1. Dissenyar el perfil de l’acompliment ocupacional de la persona, mitjançant la 

informació recollida en la història ocupacional i/o altres fonts d’informació, al llarg 

de tot el procés. 

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 amb a les diferents modalitats i procediments de Teràpia Ocupacional. 

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

tant a públic especialitzat com no especialitzat. 

CE24.1. Utilitzar la terminologia pròpia de Teràpia Ocupacional per redactar històries i 

registres. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

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

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. 
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CONTINGUTS 

UNITAT 1: 

•  Gerontologia i geriatria. 

•  Característiques de l’envelliment humà.  

• Models conceptuals teòrics i enfocaments relacionats amb l’envelliment, l’envelliment 

actiu i pràctica centrada en la persona.  

• Recursos d’intervenció socials i/o sanitaris dirigits a l’adult major. Equips de treball. 

Rol del terapeuta ocupacional. 

•  La persona gran. Història de vida i la història ocupacional. L’autonomia. Valors i 

importància de l’ocupació. 

•  Demències. Model de discapacitat cognitiva Claudia Allen. 

•  Altres patologies i síndromes geriàtrics. Caigudes. 

UNITAT 2: 

•  Valoració de l’adult major. Aspectes i fases de la valoració geriàtrica. Instruments 

d’avaluació. 

•  Objectius generals de la intervenció en l’adult major. Objectius ocupacionals. 

•  Procés d’intervenció de teràpia ocupacional en l’adult major. L’activitat terapèutica. 

Programa individual d’activitat. Introducció a les tècniques específiques aplicades 

(Característiques, tipus, anàlisi i adaptacions).  

UNITAT 3: 

•  Introducció al disseny de programes de Teràpia Ocupacional dirigits a les persones 

grans. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 21,3 0,9
CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE11.1, CE13.6, CE13.7, 

CE24.1

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes 49,7 2,0
CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE11.1, CE13.6, CE13.7, 

CE24.1

TOTAL 71,0 2,8  

AVALUACIÓ 

Els resultats d’aprenentatge seran avaluats de forma continuada i formativa. L’avaluació s’organitza 

amb diferents activitats que tenen assignat un valor específic en la qualificació final de l’assignatura: 

1. Història de vida- treball grupal(45% del valor de l’assignatura) 

2. Activitats a l’aula (15% del valor de l’assignatura) 

3. Prova escrita (40% del valor de l’assignatura) 

Criteris per aprovar l’assignatura 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5.  Cal aprovar l’examen, per tal de 

poder fer la mitja amb els treballs (història de vida). 

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 sols ha realitzat/presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura.  
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Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula i successives) 

Per les característiques de l’assignatura, no s’ofereix prova de síntesi. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES
1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 45% 0,0 0,0
CE9.10, CE11, CE13.6, CE13.7, 

CE24.1, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Presentacions a l'aula 15% 2,0 0,1
CE9.10, CE13.6, CE13.7, CE24.1, 

CT1, CT2, CT3, CT4

Proves escrites 40% 2,3 0,1 CE9.10, CE9.11, CE9.12, CT3, CT4

TOTAL 4,3 0,2

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

RECUPERACIÓ 

Es pot optar a recuperació de les activitats 1, 3 (Treball grupal d’història de vida i la prova escrita). 

La recuperació de les 2 unitats es realitzarà en la mateixa data planificada. 

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

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