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PER QUÈ ESTUDIAR EL GRAU EN
TERÀPIA OCUPACIONAL?

Si vols treballar per promoure, mantenir o recuperar la salut de les persones,
per millorar la seva qualitat de vida i rehabilitar o readaptar les seves capacitats
perquè assoleixin el màxim nivell d’autonomia, el teu grau és el de Teràpia
Ocupacional a la UVic-UCC.

• Perquè l’ocupació és l’eina que els éssers
humans utilitzen per relacionar-se amb si
mateixos i amb l’entorn. És una necessitat
humana bàsica.

Desenvoluparàs competències per a la millora contínua de la qualitat, el treball
cooperatiu, la gestió i administració de programes i serveis socials i de salut,
l’educació i la defensa dels drets dels ciutadans, la docència i la investigació.

• Perquè la salut, entesa com a estat de
benestar, té una relació directa amb el
desenvolupament ocupacional de les
persones.

PLA D’ESTUDIS
1r curs

2n curs

English for Health Sciencies

6

Cinesiologia i Sistema Nerviós

Estudi del Cos Humà I

6

Elaboració de Projectes I

3

Recursos Terapèutics

6

Fisiopatologia

6

Bioestadística i Sistemes d’Informació en Salut

6

Fonaments de la Professió II

6

Bioètica

6

Neuropsicologia

3

Comunicació i Educació per a la Salut

6

Noves Tecnologies i Entorns Accessibles

6

Cultura, Societat i Salut

6

Activitats de la Vida Diària

3

Psicologia Evolutiva i de la Salut

6

Fonaments de la Professió III

6

Estudi del Cos Humà II

6

Patologia Medicoquirúrgica I

6

Fonaments de la Professió I

6

Psicologia Social

3

Salut Pública

6

6

Tècniques Ortèsiques i Adaptacions Funcionals 6

4t curs

3r curs

Educació Inclusiva i Processos Pedagògics

3

Salut Mental

6

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia
Personal de les Persones Grans

6

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia
Personal en l’Adult I

6

Elaboració de Projectes II

3

Inclusió Sociolaboral

3

Patologia Medicoquirúrgica II

3

Salut Mental Infantil i Juvenil

3

Teràpia Ocupacional Basada en la Comunitat

3

6

Atenció Integrada

3

Gestió i Administració dels Serveis de Salut

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia Personal 6
en l’Adult II
9
Pràcticum I
Pràcticum II

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia
Personal en la Infància i l’Adolescència

9

3

Pràcticum III

10

Pràcticum IV

12

Treball de Fi de Grau
Optatives

8
18

• Perquè mitjançant l’ocupació, la persona
pot desenvolupar tot el seu potencial i
donar sentit a la seva vida.

TRETS DIFERENCIALS DEL GRAU
• Tindràs accés a laboratoris especialitzats
del grau, com el taller de fèrules i el pis
adaptat. A més a més, les instal·lacions
generals de la Universitat estan a l’abast
de tots els estudiants: biblioteques, aules
d’informàtica, etc.
• Podràs fer les pràctiques en destinacions
nacionals i internacionals a Europa
i Llatinoamèrica.
• L’aprenentatge basat en la realitat et
donarà l’oportunitat d’aprendre mitjançant
experiències en la pròpia comunitat.
• Estudiaràs a l’única universitat de l’Estat
que imparteix la modalitat semipresencial
del grau en Teràpia Ocupacional (8h
presencials un divendres al mes).
• Participaràs en experiències
interdisciplinàries en el marc de diferents
assignatures, tant dins de la Facultat com
amb altres organitzacions, per relacionar
els continguts acadèmics i pràctics amb el
món laboral.

• Seguiràs un pla d’estudis orientat a la
pràctica clínica, que presenta una mirada
humanista i centrada en la persona.
• Tindràs 1.000 hores de pràctiques
obligatòries en què coneixeràs
diferents àmbits (rehabilitació física,
neurorehabilitació, salut mental, àmbit
social i comunitari) i la intervenció en
teràpia ocupacional en diferents moments
del cicle vital (infantesa, adolescència,
edat adulta i vellesa).
• Aprendràs a través de metodologies
d’aplicació pràctica, com la resolució
de casos, els role play o l’aprenentatgeservei en centres i institucions de la zona.
• Tindràs un seguiment personalitzat al llarg
del grau.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Àmbit de salut: unitats d’aguts,
hospitalàries, d’atenció primària, hospitals
de dia, mútues privades.
• Àmbits sociosanitari: llarga estada,
convalescència, cures pal·liatives, centres
de dia i domicili.
• Àmbit social i comunitari: residències,
centres penitenciaris, d’atenció a
la drogodependència, serveis de
rehabilitació comunitària.
• Àmbit educatiu: centres d’atenció precoç
d’educació especial, programes de suport
a les escoles. Docència i investigació.
• Assessorament: ortopèdies, serveis de
valoració de la dependència, etc.

