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Editorial

Ens	plau	 fer-vos	entrega	d’aquest	nou	número	de	La	
Revista	del	COTOC,	amb	l’objectiu	de	mantenir-vos	in-
formats	sobre	 les	 línies	de	 treball	que	hem	estat	se-
guint	en	aquests	primers	mesos	de	camí	com	a	nova	
junta.	

Continuem	treballant	amb	l’objectiu	d’introduir	la	terà-
pia	 ocupacional	 a	 diferents	 àmbits	 d’actuació	 dels	
quals	 som	 competents	 per	 participar-hi.	 En	 aquest	
llarg	camí	ens	agradaria	que	hi	participéssiu	els	col·le-
giats,	 ja	sigui	de	manera	activa	o	bé	 fent-nos	arribar	
les	vostres	inquietuds	o	consultes	per	tal	de	donar	res-
posta	a	les	vostres	necessitats.	D’altra	banda,	fem	una	
aposta	en	ferm	pels	grups	territorials,	per	tota	la	feina	
que	han	fet	fins	ara	i	pel	treball	conjunt	que	realitzarem	
en	un	futur.	

A	escala	estatal,	el	COTOC	forma	part	de	la	Junta	del	
Consejo	General	de	Colegios	de	Terapeutas	Ocupacio-
nales	de	España	(CGCTOE).	El	CGCTOE	està	 integrat	
pels	representants	de	tots	i	cadascun	dels	col·legis	de	
teràpia	ocupacional	d’Espanya.	Creiem	que	la	creació	
del	Consejo	és	en	benefici	de	tots	els	TO	del	 territori	
com	a	òrgan	 coordinador	 i	 representatiu	 d’àmbit	 es-
tatal	i	internacional	però	sempre	tenint	en	compte	les	
competències	 pròpies	 del	 nostre	 col·legi	 en	 l’àmbit	
autonòmic.	

Durant	aquests	primers	mesos,	representants	del	CO-
TOC	han	participat	de	manera	activa	en	la	tercera	fase	
del	Fòrum	de	Diàleg	de	les	Professions	Sanitàries	dins	
de	diferents	grups	de	treball.	L’objectiu	d’aquests	ha	si-
gut	fer	front	als	reptes	de	salut	plantejats	en	les	fases	
anteriors,	 per	 donar	 resposta	 a	 nous	models	 d’aten-
ció	a	 les	persones.	Hem	tingut	 l’oportunitat	de	ser-hi	
presents	 i	 donar	 veu	 a	 la	 nostra	 professió	 dins	 dels	
diferents	debats,	buscant	solucions	a	les	necessitats	
detectades	amb	propostes	concretes.	

Un	any	més,	volem	donar	les	gràcies	a	les	dues	univer-
sitats	de	teràpia	ocupacional	catalanes,	la	UVic	i	l’EUIT,	
pel	treball	conjunt	en	la	jornada	del	dia	de	la	TO,	aquest	
any	 dedicada	 a	 la	 prescripció	 social.	 Com	 a	 col·legi	
pensem	que	els	TO	tenen	competències	professionals	
per	poder	valorar	amb	la	persona	els	seus	interessos	
i	fortaleses	per	poder	contribuir	i/o	participar	en	la	co-
munitat.	Esperem	que	 la	 jornada	serveixi	 com	a	pla-
taforma	per	donar	a	conèixer	aquest	 rol	 del	TO	dins	
de	serveis	socials	 i	per	empoderar	els	TO	per	exercir	
aquesta	funció.

Gràcies	a	tots	i	totes	per	acompanyar-nos	en	aquests	
primers	mesos,	seguirem	creixent	tots	junts.

La junta de govern 2019

Benvolguts i benvolgudes, 
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Notícies  del COTOC

Reunió amb el Programa de Mentoria
El	24	de	 juliol	de	2019	 la	secretària	del	COTOC,	Mar 
Busquets,	 i	Sergio Guzmán,	 col•laborador	 del	 col•le-
gi,	es	van	reunir	amb	Jordi	Virgili	de	l’Equip	Tècnic	del	
Comitè	per	a	l’Acollida	de	Persones	Refugiades,	de	la	
Secretaria	d’Igualtat,	Migracions	i	Ciutadania	de	la	Ge-
neralitat	de	Catalunya.	L’objectiu	de	la	reunió	va	ésser	
crear	 aliances	 amb	 el	Departament	 de	Treball,	 Afers	
Socials	 i	 Famílies	 i	 col•laborar	 amb	 el	 Programa	 de	
Mentoria	de	Persones	Sol•licitants	de	Protecció	Inter-
nacional	o	Refugiades.

Encara	i	així,	queda	pendent	una	seguent	reunió	que	té	
com	a	propòsit	poder	organitzar	una	xerrada	informa-
tiva	del	Programa	de	Mentoria	i	quin	paper	podríem	te-
nir	els	terapeutes	ocupacionals.	Us	anirem	informant!

COTOC asisteix a l’acte de presentació del 
document de bases del Pla Estratègic de 
Serveis Socials 2020-2024
El	passat	13	de	setembre,	el	COTOC	va	assistir	a	l’acte	
de	presentació	del document de bases del Pla Estra-
tègic de Serveis Socials 2020-2024	presentat	al	Pa-
lau	de	 la	Generalitat.	Aquest	document,	estableix	 les	
bases	per	donar	resposta	a	les	necessitats	socials	ac-
tuals.	Permetrà	crear	un	espai	de	reflexió	comú	entre	
el	govern	i	les	entitats	amb	la	missió	de	promoure,	pre-
venir	 i	protegir	 les	 interaccions,	 i	alhora	oferir	a	totes	

les	persones	 la	 cura	 i	 els	 suports	necessaris	perque	
s’apoderin	i	siguin	autònomes	en	el	desenvolupament	
del	seu	projecte	de	vida	i	en	la	integració	i	vinculació	al	
seu	entorn	familiar	i	comunitari.
Des	 del	 COTOC	 esperem	 que	 aquest	 sigui	 un	 pas	
en	 ferm	 per	 consolidar	 l’estat	 del	 benestar	 al	 nostre	
territori.



05NOTÍCIES | 

Notícies  

Ja hem col·legiat a la 
persona que durà el 
número de col·legiat/da 
732!

Jornada de Celebració del Dia Mundial de 
Teràpia Ocupacional 2019
El	passat	dissabte	9	de	novembre	de	2019	es	va	dur	
a	 terme	 la	 IV Jornada de Celebració del Dia Mun-
dial de la Teràpia Ocupacional,	 que	 enguany	 s’ha	
celebrat	 sota	 el	 títol	 “Receptant	 ocupacions:	 el	 rol	
del	 Terapeuta	 Ocupacional	 en	 la	 prescripció	 social“	
(#receptantocupacions)
Terapeutes	ocupacionals	 i	 altres	professionals,	 estu-
diants,	representants	de	col·legis	professionals	de	dis-
ciplines	afins	i	representants	de	l’administració	pública	
es	van	trobar	a	les	Cotxeres	de	Sants	en	una	jornada	
que	 va	 comptar	 amb	una	assistència	 de	més	de	80	
persones	i	amb	un	objectiu	clar:	Aprofundir	en	el	món	
de	la	Teràpia	Ocupacional	mitjançant	el	diàleg	entre	di-
ferents	professionals	experts	en	la	matèria.

La	taula	inaugural	va	anar	a	càrrec	dels	representants	
de	les	tres	entitats	organitzadores;	el Sr. Ángel Pérez 
de Gracia,	degà	del	COTOC,	la	Dra. Paola Galbany,	De-
gana	de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Salut	i	el	Benestar	
de	la	UVic-UCC	i	la	Dra. Montserrat Comellas,	directo-
ra	de	l’EUIT.

La	primera	presentació	va	ser	a	càrrec	de	la	Sra. Jor-
dina Capella,	Tècnica	superior	de	salut	pública		de	la	
Generalitat	de	Catalunya,	que	va	parlar	del	paper	dels	
terapeutes	en	la	salut	publica.
A	continuació,	la	primera	taula	rodona	moderada	pel	
Dr. Josan Merchán sobre	el	rol	del	terapeuta	ocupa-
cional	en	l’atenció	primària	des	de	l’evidència	científi-
ca,	que	va	comptar	amb	la	participació	del	Sr. Sergio 
Guzman	i	la	Sra. Cristina Garcia,	de	SOCINTO
Seguidament	la	segona	taula	rodona	sobre	l’equilibri	
ocupacional,	 moderada	 per	 la	 Dra. Jennifer Grau,	
que	va	comptar	amb	la	participació	de	la Dra. Loreto 
González	de	l’EUIT,	la	Dra. Judit Rusinyol	de	la	UVic,	
i	la	Sra Judit Ferrer.				
Les	conclusions	i	cloenda	de	l’acte	van	ser	a	carrer	de	
la	Sra. Silvia Ramos,	del	COTOC

Les	 jornades	de	 celebració	 de	 la	Teràpia	Ocupacio-
nal	 són	 fruit	 de	 la	 col·laboració	 entre	 el	COTOC, la 
UVIC-UCC i l’EUIT,	 les	3	entitats	 implicades	amb	el	
foment	del	coneixement	de	la	Teràpia	Ocupacional	a	
Catalunya.

destacades
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Activitats Col·legials

Les comissions del COTOC:
Vols	 participar	 activament	 en	 gestions	 realitzades	
des	de	la	Junta	del	Col·legi?

T’agradaria	col·laborar	amb	les	següents	comissions?
	 »	Comissió	de	Premsa
	 »	Comissió	de	Comunicacions
	 »	Comissió	de	Traduccions
	 »	Comissió	de	Difusió
	 »	Comissió	de	Competències
	 »	Comissió	Científica	del	COTOC

» PREMSA:	Podràs	participar	en	l’elaboració	de	la	re-
vista	del	COTOC,	 fer	entrevistes	a	persones	 relacio-
nades	amb	la	teràpia	ocupacional,	cercar	informació	
rellevant	de	la	disciplina,	redactar	notícies	de	notícies,	
participar	en	el	projecte	de	 la	Biblioteca	del	COTOC,	
entre	altres	activitats!	Hi	ha	lloc	per	a	tu,	t’esperem!
	
» TRADUCCIONS:	Ets	una	apassionada	o	amant	dels	
idiomes?	En	aquesta	comissió	podràs	col·laborar	en	
el	manteniment	d’una	web	polida	i	bilingüe,	revisar	 i	
traduir	 textos	en	diferents	 idiomes	com	el	català,	el	
castellà	i/o	l’anglès.	
Contacta	amb	premsa@cotoc.cat! 

»  COMUNICACIONS:	Divulgar	la	teràpia	ocupacional	
per	 xarxes	 socials	 és	 una	 de	 les	 millors	 maneres	
de	 donar-nos	 a	 conèixer.	 T’agradaria	 col·laborar	 a	
donar	visibilitat	a	 la	TO?	No	dubtis	a	contactar	amb	
comunicacions@cotoc.cat
	
»  DIFUSIÓ I COMPETÈNCIES:	Vols	col·laborar	a	donar	
a	conèixer	el	rol	del	terapeuta	ocupacional	i	el	COTOC?	
T’interessa	defensar	 les	funcions	específiques	de	 la	
professió	i	actuar	en	casos	d’intrusisme	professional?	
Vine	 a	 formar	 part	 de	 la	 Comissió	 de	 Difusió	 i/o	
la	 de	 Competències	 Professionals!	 Contacta	 amb	
vdifusio@cotoc.cat	i	competencies@cotoc.cat

» CIENTÍFICA: Té	 la	 missió	 de	 contribuir	 al	
desenvolupament	científic	de	la	teràpia	ocupacional,	

ampliar	 les	 evidències	 científiques	 pròpies	 de	 la	
disciplina	 i	 promoure	 l’esperit	 de	 recerca	 dintre	 de	
la	nostra	professió.	Anima’t,	posa’t	en	contacte	amb	
vicedeganat@cotoc.cat

»  CODI ÈTIC i DEONTOLÒGIC: El	Consell	va	ser	creat	
el	30	de	novembre	del	2018.	De	moment,	la	coordina-
ció	del	Consell	correspon	a	la	vocal	de	legislació	i,	per	
tant,	a	la	Junta	de	Govern.
Com	a	funcions	pròpies	de	la	Comissió,	fer	difusió-di-
namització	del	codi,	fer	formació	sobre	el	codi	deon
tològic,	 valorar	 possibles	 casos	 amb	 conflicte	 ètic	
provinents	de	ciutadans	o	dels	mateixos	col·legiats,	
aplicar	el	codi	deontològic	del	COTOC	als	casos	amb	
conflicte	ètic	i	crear	una	ruta	i	protocol	de	demanda	i	
valoració	de	situacions	que	tinguin	conflicte	ètic.
Contacta	amb	legislacio@cotoc.cat	si	vols	participar!

Les seccions del COTOC:
Vols	 compartir	 experiències	 professionals,	 engegar	
projectes,	 participar	 en	 la	 promoció	 de	 la	 teràpia	
ocupacional?
	
» GRUPS D’ESPECIALITZACIÓ I GRUPS TERRITORIALS:	
Tens	un	tema	d’interès	específic?	Proposa	la	creació	
d’un	grup	d’especialització	i	des	del	COTOC	farem	un	
enviament	a	totes	les	persones	col·legiades	per	cer-
car	aquelles	que	comparteixen	aquest	interès.
El Grup de gent gran, el Grup d’especialització en 
productes de suport i adaptació funcional de la llar, 
el Grup d’infància i família i el Grup de salut mental 
ja estan actius.	Si	vols	saber	en	què	estan	treballant	
contacta	 amb	 secretaria@cotoc.cat.	 També	 pots	
contactar	si vols formar part d’un grup territorial! 
	
I recorda!
	
Pel	 fet	 de	 participar	 activament	 formant	 part	 d’una	
comissió	 o	 una	 secció	 disposaràs d’un certificat 
acreditatatiu i	gaudiràs d’un descompte del 5%	en	la	
realització	d’un	curs	organitzat	pel	COTOC.

Pots consultar el funcionament de les comissions i els grups d’especialització a la web del COTOC!
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Productes de Suport

Fabricant/distribuïdor: Vermeiren

Producte de suport: 

Prevenció	antiescares	i	posicionament	en	sedestació.

Descripció tècnica: 

Coixí	antiescares	format	per	diferents	compartiments	que	

contenen	cèl·lules	d’aire	anomenades	smart	cells,	que	es	

mouen	individualment	i	lentament,	tot	ajustant	el	coixí	al	

contorn	del	cos	de	la	persona.	Quan	la	persona	es	troba	

en	sedestació,	amb	aquest	coixí	la	pressió	es	distribueix	

equitativament,	limita	el	lliscament	i	minimitza	el	cisalla-

ment.	Si	l’asimetria	de	la	persona	és	molt	severa,	permet	

un	ajustament	fàcil	i	individualitzat;	es	poden	distribuir	les	

bossetes	o	cèl·lules	d’aire	en	funció	d’on	hi	ha	més	o	men-

ys	pressió,	 depenent	de	 la	persona.	Amb	el	 propòsit	 de	

buscar	la	màxima	alineació	pèlvica	en	els	tres	plans	(fron-

tal-obliqüitat,	transversal-rotacions	i	sagital-ante-retrover-

sions).	Aporta	confort,	protecció	de	la	pell	i	estabilitat.	Es	

pot	 rentar	 a	màquina	 (màxim	60	 ºC).	Alçària	 6	 i	 10	 cm	

(segons	el	tipus	de	pelvis).	Pes	màxim	de	l’usuari	250	kg.

Indicació	 terapèutica:	 Aquest	 tipus	 de	 coixí	 està	 pensat	

per	a	persones	usuàries	de	cadira	de	rodes	amb	algun	ti-

pus	d’asimetria	pèlvica	o	amputació.

Més informació: http://www.vermeiren.es

Coixí antiescares Vicair 
Adjuster 02

Fabricant/distribuïdor: Doro

Producte de suport: 

Comunicació	i	seguretat

Descripció tècnica: 

Telèfon	mòbil	que	disposa	de	4	botons	grans	programa-

bles.	 Disposa	 de	 localitzador	 GPS	 i	 detector	 de	 caigu-

des	i	immobilitat.	Presenta	una	acústica	de	fins	a	35	dB	

amb	compatibilitat	per	als	audiòfons,	també	disposa	de	

vibració.	 La	 configuració	 es	 pot	 realitzar	 a	 través	 d’una	

aplicació.

Indicació	 terapèutica:	 Indicat	 per	 a	 persones	 que	 viuen	

soles	i/o	requereixen	un	telèfon	mòbil	fàcil	d’utilitzar	per	

un	alt	dèficit	visual	o	per	un	deteriorament	cognitiu	 lleu	

amb	possible	risc	de	desorientació	a	la	comunitat.

Més	informació:	

https://www.doro.com/es-es/shop/mobile-devices/

easy-phones/doro-secure-580-34eb1ae2

Doro Secure 580 IUP
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Biblioteca

Si esteu interessats en aquest o qualsevol altre exemplar de la biblioteca, podeu contactar
directament amb la seu a info@cotoc.cat

La Biblioteca del COTOC segueix creixent!
Us	recordem	que	ja	podeu	consultar	i	agafar	en	préstec	els	llibres	que	desitgeu	en	l’horari	d’atenció	al	col·legiat	
de	la	seu.	Seguim	treballant	perquè	es	posi	en	marxa	el	servei	de	préstec	virtual.	

Novetats bibliogràfiques
Us	presentem	les	novetats	d’aquest	semestre...	

Bioètica i Teràpia Ocupacional: Principis bioéticos en la Integra-
ció Social de les Persones amb Discapacitat
Gallardo,	S	Ives,C	Ramirez,	C	Gaete,Rueda,	Laura
Editorial	Acadèmica	Espanyola,	2012

Aquesta	Recerca	aplica	 la	metodologia	de	 la	bioètica	per	a	ava-
luar	i	intervenir	en	Teràpia	Ocupacional.	La	integració	social	de	les	
persones	amb	discapacitat	o	en	situació	de	desavantatge,	com	a	
tasca	habitual	del	terapeuta	ocupacional,	requereix	de	la	visió	si-
tuada	i	inclusiva	que	caracteritza	la	reflexió	bioètica.	Els	aspectes	
de	complementarietat	que	la	bioètica	aporta	a	l’exercici	professio-
nal,	comporten	facilitar	l’atenció	centrada	en	les	necessitats	reals	
de	les	persones	i	el	seu	entorn	social.

Teràpia Ocupacional. Nous reptes en geriatria i gerontologia.
Eloina	Valero	Merlos;	Juan	Ignacio	Rico	Becerra
Editorial	Morphos	Edicions,	S.L.	1a	Edició,	2015

Aquest	llibre	presenta	conceptes,	escenaris	i	intervencions	des	de	
la	pràctica	de	la	Teràpia	Ocupacional,	situant	a	les	persones	majors	
en	diferents	nivells	assistencials	i	recursos	comunitaris,	i	tot	això,	
aclarit	a	partir	de	nombrosos	casos	clínics.	Els	reptes	generats	en	
l’abordatge	d’una	creixent	 i	més	activa	població	major,	 demanda	
als	professionals	nodrir-se	de	continguts	actuals	com	els	que	s’in-
clouen	en	aquesta	obra:	fibromiàlgia,	oncologia,	activitat	física	en	
el	mitjà	aquàtic,	Ai	Chi,	musicoteràpia,	noves	 tecnologies,	 teràpia	
assistida	amb	animals,	o	redissenyo	de	vida,	entre	altres.	La	mul-
tidisciplinarietat	que	exigeix	tal	objectiu,	fa	que	entre	el	nodrit	grup	
de	col·laboradors,	es	encontren,	a	més	de	terapeutes	ocupacionals,	
aportacions	d’altres	disciplines.
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PROTOCOL DE PRÉSTEC

NOVA identificació de la persona col·legiada 
Ja no caldrà portar el carnet de col·legiat a sobre 
per utilitzar aquells serveis que ofereix la Bibliote-
ca: consulta, préstecs, connexió a la wifi de la seu, 
etcètera. La persona col·legiada es podrà identifi-
car amb el número de col·legiat i el certificat de 
col·legiació o el DNI. 
Estem treballant per a que el carnet sigui digita-
litzat! 

Com es pot consultar, quins exemplars hi ha dis-
ponibles i com es poden demanar en préstec?

• Presencialment, durant l’horari d’atenció a la 
seu.

• Via telefònica durant l’horari d’atenció telefò-
nica al telèfon: 930085678. 

• Podeu consultar l’enllaç: 
http://www.cotoc.cat/contactar.

Els estudiants de Grau de Teràpia Ocupacional te-
nen permesa la consulta de llibres a la Biblioteca 
presentant el carnet d’universitari. Tenen exclòs el 
servei de préstec.

Quants documents es poden tenir en préstec i du-
rant quants dies?
Nombre de documents: es podran tenir en préstec 
un nombre màxim de 5 documents alhora.
Dies de préstec: el préstec té una durada de 30 dies, 
amb possibilitat de renovació mitjançant qualsevol 
de les vies de préstec.  

Quins documents no es poden treure en préstec?
Els documents que pertanyen a la secció del fons 
documental es poden consultar a la seu però no 
estan disponibles per a préstec.

Reserves 
Es poden reservar 3 documents que estiguin pres-
tats. Si passen 15 dies des que el document s’ha 
retornat, la reserva s’anul·la automàticament.

Renovacions
Es pot renovar un document 2 vegades si no ha 
estat reservat per un altre usuari o no s’ha excedit 
en el termini de retorn. Passades les dues renova-
cions, haurà de passar un mínim de 3 mesos per 
tornar-lo a demanar en préstec.
La renovació s’ha de realitzar abans que s’exhau-
reixi el termini de préstec.
Es pot fer a través de qualsevol de les vies de préstec.
 
Quines són les sancions per no retornar documents 
a temps o perdre’ls?

• Per cada dia de retard i per cada document s’acu-
mula 1 punt de demèrit. Per cada 50 punts acu-
mulats, es restarà exclòs del servei de préstec 
durant 15 dies.

• Si es perd o danya un dels documents, se n’haurà 
de comprar un nou exemplar en un termini de 
30 dies. En cas contrari, es carregarà l’import 
al proper cobrament de la quota de col·legiat.
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Compartint coneixement

Entrevista a Diana 
de la Peña
Diana de la Peña és terapeuta ocupacional des del 
2006 i, després d’un primer contacte amb l’àmbit de 
la geriatria, va entrar en el món de la neurorehabilita-
ció el 2008, en començar a treballar a la Unitat d’Esti-
mulació Neurològica (UEN), on ha treballat com a TO 
i responsable de l’Àrea de Teràpia Ocupacional fins al 
Novembre del 2019. Ha iniciat un nou projecte labo-
ral, en el qual compagina la seva tasca en la UEN amb 
la Clínica de Neurorehabilitació de Sant Cugat.

1) Què és la TA? Quin significat 
professional i personal té per a tu?

En	primer	lloc,	és	interessant	saber	
diferenciar	 entre	 la	 teràpia	 aquàti-
ca	i	la	hidroteràpia.	Aquesta	última	
consisteix	a	utilitzar	 les	propietats	
de	 l’aigua	 (mecàniques	 i	 tèrmi-
ques)	 per	 aconseguir	 uns	 benefi-
cis	determinats	(els	dolls	d’aigua	o	
els	banys	a	diferents	temperatures	

podrien	 ser	 exemples	 d’hidroterà-
pia).	No	obstant	això,	en	la	teràpia	
aquàtica	 s’utilitzen	 aquestes	 pro-
pietats	 de	 l’aigua	 juntament	 amb	
tècniques	 o	 mètodes	 específics	
per	aconseguir	uns	objectius	 tera-
pèutics	 relacionats	 amb	 la	 funcio-
nalitat	de	la	persona.

En	el	meu	primer	contacte	amb	la	
TA	en	realitzar	el	curs	bàsic	del	con-

cepte	 Halliwick,	 vaig	 gaudir	 molt	
més	del	que	esperava,	em	va	sem-
blar	molt	interessant.	Una	cosa	que	
vaig	 comprendre	 i	 que	 segueixo	
pensant	és	que	es	tracta	d’una	ac-
tivitat	motivadora	en	si	mateixa,	 a	
través	 de	 la	 qual	 es	 pot	 intervenir	
sobre	diferents	aspectes	del	rendi-
ment	de	la	persona.	D’aquesta	em	
va	atreure	també	el	fet	que	es	trac-
ta	 d’una	 activitat	 amb	 sentit,	 que	

El contacte diari amb persones amb dany cerebral i la complexitat de dur a terme un tractament de qualitat van 
anar guiant el seu interès formatiu. 
En una primera etapa es va introduir en el món de la Basale Stimulation, que li va possibilitar conèixer Kinaes-
thetics. Molt presents en la seva intervenció diària, li van oferir grans estratègies d’acostament i d’organització 
del moviment, sobretot per a aquelles persones amb més grau d’afectació. Va ser per això que va decidir for-
mar-se en profunditat en els dos mètodes. 
En una segona etapa, va despertar el seu interès pel concepte Bobath. L’aplicació adequada d’aquest requereix 
una llarga formació, per la qual cosa continua formant-se amb molt d’interès. Va ser a través d’aquest concepte 
que va conèixer el 2015 la teràpia aquàtica (TA), concretament amb el concepte Halliwick. A partir de llavors 
va començar a compaginar la seva intervenció en sec amb el treball a l’aigua, mentre anava coneixent altres 
mètodes de tractament en TA i aprofundia en formes d’intervenció no específiques del mitjà aquàtic però apli-
cables en aquest. Tot això sempre en l’àmbit del DCA.
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pot	tenir	per	a	 la	persona	un	valor	
com	 a	 ocupació	 en	 si	 mateixa,	 o	
com	a	activitat	que	l’ajudi	a	millorar	
l’execució	d’altres	ocupacions.
Per	tot	això	de	seguida	em	vaig	ani-
mar	a	implementar-ho	a	la	feina.	He	
de	dir	que	vaig	tenir	l’oportunitat	de	
dur-ho	a	terme	amb	facilitat	perquè	
a	la	UEN	ja	es	feien	des	de	fisioterà-
pia	 sessions	 de	 teràpia	 aquàtica,	
de	manera	 que	 només	 vaig	 haver	
d’afegir-me	 a	 l’activitat	 i	 afegir-hi	
aquelles	persones	a	les	quals	com	
a	TO	veia	candidates.

Era	emocionant	 i	a	 la	vegada	enri-
quidor,	 perquè	 sempre	 havia	 con-
siderat	 aquesta	 activitat	 com	 a	
exclusiva	 de	 fisioteràpia,	 però	 en	
compartir-la	 vam	 poder	 combinar	
els	 dos	 punts	 de	 vista	 i	 aprendre	
mútuament.
Posteriorment	em	va	sorgir	 l’opor-
tunitat	de	participar	com	a	docent	

en	 l’optativa	 de	 Teràpia	 Aquàtica	
que	 s’oferia	 a	 TO	 i	 Fisioteràpia	 a	
la	 UVic-UCC,	 juntament	 amb	 una	
fisioterapeuta	i	 llicenciada	en	cièn-
cies	 de	 l’activitat	 física	 i	 l’esport.	
Totes	 dues	 vam	 poder	 ampliar	 la	
nostra	visió	de	la	TA	a	través	de	la	
mirada	de	 l’altra.	Vaig	dur	a	 terme	
aquesta	 assignatura	 amb	 molta	
emoció	 i	 ho	 recordo	 amb	 afecte.	
És	una	assignatura	molt	agradable	
d’impartir;	succeeix	igual	que	quan	
fas	 tractament,	 es	 genera	 un	 am-
bient	distès	i	motivador.

2) Per què és important incloure 
la TA com a intervenció des de la 
teràpia ocupacional?

Considero	que	 la	TA	ofereix	 al	 /	 a	
la	TO	la	possibilitat	d’analitzar	 i	 in-
cidir	 sobre	 múltiples	 aspectes	 de	
l’acompliment	de	la	persona.	En	el	
seu	 conjunt,	 participar	 en	 una	 ac-
tivitat	 aquàtica	 implica	 tant	 ABVD	

com	AIVD,	 implica	 totes	 les	habili-
tats	humanes	(des	de	les	motores	
fins	 a	 les	 cognitives,	 passant	 per	
les	d’interacció,	etc.),	permet	explo-
rar	patrons	d’execució	(hàbits,	ruti-
nes,	etc.)	i	exercir-hi	una	influència.	
De	manera	que	ens	permet	estimu-
lar	 la	competència	ocupacional	de	
la	persona	en	l’àmbit	global.
Sabem	 que	 quan	 una	 persona	 és	
conscient	 de	 l’impacte	 que	 la	 pa-
tologia	o	la	seva	situació	particular	
tenen	sobre	la	seva	vida	i/o	el	seu	
acompliment	no	és	d’estranyar	que	
apareguin	 processos	 d’ansietat,	
aïllament,	por	o	depressió,	que	po-
den	 acabar	 agreujant	 la	 sensació	
d’incapacitat.	
La	TA	és	una	activitat	amb	un	po-
der	motivacional	 extraordinari,	 per	
la	 qual	 cosa	 en	 molts	 casos	 pot	
despertar	aquesta	motivació	en	 la	
persona,	 sense	 que	 el/la	 terapeu-
ta	 hagi	 d’estimular	 aquest	 interès.	

L’ús
 de l’aigua 

amb finalitats 
terapèutiques es 
remunta milions 

d’anys enrere.
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L’entorn,	diferent	de	l’habitual	i	més	
relaxat,	afavoreix	la	complicitat	en-
tre	el/la	terapeuta	i	la	persona,	i	re-
força	els	llaços	de	confiança,	l’esta-
bliment	del	vincle	 i	 la	socialització	
en	general.
Si	 hi	 afegim	que	 la	TA	permet	 ser	
utilitzada	 com	 a	 fi	 o	 com	 a	mitjà,	
de	 manera	 que	 pot	 formar	 part	
d’un	pla	de	tractament	o	tractar-se	
d’una	activitat	d’oci	en	si	mateixa	(o	
totes	dues	coses	alhora),	i	que	sa-
bem	que	 l’exercici	 físic	 o	 el	 fet	 de	
participar	 en	 activitats	 esportives	
ofereix	beneficis	sobre	l’estat	men-
tal	i	emocional	de	les	persones,	ens	
trobem	 davant	 una	 activitat	 que	
pot	generar	plaer,	tenir	un	efecte	re-
gulador	de	la	conducta	i	facilitar	en	
el	 seu	 conjunt	 una	 percepció	 d’un	
mateix	més	positiva.	Crec	que	ens	
ofereix	 accés	 a	 gairebé	 tot	 el	 que	
volem	saber	de	la	persona!

3) Quins són els orígens de la 
teràpia aquàtica?

L’ús	 de	 l’aigua	 amb	 finalitats	 tera-
pèutiques	es	remunta	milions	d’an-
ys	enrere.	Es	conserven	referències	
i	restes	arqueològiques	anteriors	a	
Crist	de	 les	grans	civilitzacions	de	
l’antiguitat	(com	l’egípcia,	 la	grega,	
o	posteriorment	la	romana,	entre	al-
tres)	en	què	ja	utilitzaven	l’aigua	per	
a	l’alleujament	o	curació	de	molès-
ties	 o	 malalties,	 i	 no	 únicament	
amb	aquest	fi,	l’aigua	formava	part	
també	de	l’esfera	social	i	espiritual,	
ja	que	existia	la	creença	que	netejar	
el	cos	i	purificar	l’ànima	facilitava	la	
vida	eterna.	Es	conserven	 referèn-
cies	d’Hipòcrates	o	Galè	 (conside-
rats	entre	els	pares	de	la	medicina)	
que	parlen	dels	beneficis	de	l’aigua.	
En	arribar	a	 l’edat	mitjana	 (en	què	
el	 catolicisme	 dominava	 tots	 els	

aspectes	i	àmbits	de	la	vida)	l’ús	de	
l’aigua	 com	 a	 agent	 terapèutic	 va	
caure	en	desús,	ja	que	les	accions	
de	les	persones	estaven	lligades	a	
les	normes	religioses,	i	no	s’aprova-
ven	pràctiques	que	no	estiguessin	
lligades	amb	el	culte	de	l’esperit.
Des	d’aquell	moment	en	endavant,	
l’ús	 i	 la	 consideració	 de	 l’aigua	 ha	
passat	 per	 fases	 de	més	 i	menys	
interès.	 Ja	al	 segle	XIX	 se	 li	 torna	
a	donar	a	la	hidroteràpia	un	impuls	
important,	Vincenz	Priessnitz	o	Se-
bastian	Kneipp	descobreixen	en	si	
mateixos	 els	 beneficis	 de	 l’aigua	 i	
funden	 cadascun	 un	 centre	 hidro-
teràpic,	que	els	fa	assolir	a	tots	dos	
gran	 prestigi.	 Posteriorment	 Win-
ternitz	 és	 el	 primer	 que	 considera	
la	 hidroteràpia	 com	 una	 ciència	
mèdica.
No	és	fins	a	les	grans	guerres	mun-
dials	que	no	es	passa	a	parlar	d’hi-
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drocinesiteràpia	 i	es	duen	a	 terme	
programes	 de	 rehabilitació,	 per	 a	
tornar	després	a	entrar	en	una	eta-
pa	de	desús	fins	a	arribar	als	nos-
tres	dies,	en	els	quals	torna	a	adqui-
rir	rellevància:	l’auge	de	la	medicina	
natural	 i	 les	 teràpies	 no	 invasives,	
l’interès	general	per	aconseguir	un	
estil	 de	 vida	 saludable	 (popularit-
zant	el	fitnes	 i	gran	quantitat	d’ac-
tivitats	 per	 realitzar	 a	 l’aigua	 com	
l’aiguagim,	el	watsu,	etc.)	o	l’ús	del	
mitjà	aquàtic	tant	per	professionals	
de	l’esport	i	l’activitat	física,	com	de	
la	salut	en	podrien	ser	alguns	dels	
motius.

4) Quins col·lectius es poden be-
neficiar de la teràpia aquàtica? I 
amb qui treballes?

No	sé	si	aventurar-me	a	esmentar	
tots	 els	 camps	 possibles	 d’actua-
ció	de	la	teràpia	aquàtica,	principal-
ment	per	por	de	deixar-me’n	algun…	
La	 teràpia	 aquàtica	 pot	 ser	 apro-
piada	per	a	persones	que	presentin	
dolors	 crònics,	 com	 podria	 ser	 la	
fibromiàlgia;	 també	 per	 al	 tracta-
ment	o	prevenció	de	patologies	de	
l’aparell	 locomotor:	 ja	 sigui	 esque-
na	o	extremitats	(lumbàlgia,	trenca-
ment	 de	 lligaments,	 amputacions,	
fractures,	 estats	 pre	 i	 postquirúr-
gics,	 etc.),	 per	 al	 tractament	 o	 la	
prevenció	 de	patologies	 relaciona-
des	amb	l’embaràs	i	el	postpart,	per	
a	persones	amb	patologia	neurolò-

gica	(ja	sigui	congènita	o	sobrevin-
guda,	 degenerativa,	 o	 perifèrica	 o	
central),	 per	 a	 persones	 amb	 dis-
funció	 en	 el	 processament	 senso-
rial	 o	 per	 a	 població	 infantil	 amb	
patologia	diversa	 (trastorn	general	
del	 desenvolupament,	 afeccions	
de	 l’aparell	 locomotor,	 trastorn	 de	
l’espectre	autista,	etc.).	També	està	
indicada	per	a	persones	que	estan	
vivint	 un	 procés	 oncològic,	 per	 a	
la	 prevenció	 i/o	 tractament	 de	 les	
síndromes	 pròpies	 de	 la	 població	
geriàtrica,	 com	 a	 complement	 a	
l’abordatge	de	persones	amb	tras-
torn	mental	sever	o	persones	amb	
una	lesió	produïda	durant	la	pràcti-
ca	d’exercici	físic	o	d’alguna	moda-
litat	esportiva.	
Atès	que	la	teràpia	aquàtica	pot	ser	
duta	a	 terme	per	diferents	profes-
sionals	 dependrà	 de	 la	 patologia	 i	
de	 l’aspecte	concret	que	s’hagi	de	
tractar	 que	 la	 sessió	 sigui	 conduï-
da	per	un	fisioterapeuta,	un	 llicen-
ciat	en	ciències	de	 l’activitat	 física	
i	l’esport,	un	terapeuta	ocupacional	
o	fins	i	tot	un	logopeda,	etc.
Per	 la	 meva	 trajectòria	 i	 el	 rumb	
que	 vaig	 prendre	 des	 del	 principi,	
sempre	 he	 treballat	 amb	 adults	
amb	 dany	 cerebral	 adquirit,	 i	 és	
l’àmbit	en	el	qual	jo	he	pogut	posar	
en	pràctica	la	TA.	Gràcies	al	fet	que	
tinc	companyes	que	treballen	amb	
nens	amb	trastorns	del	desenvolu-
pament	 he	 pogut	 presenciar	 ses-
sions	 que	 m’han	 semblat	 també	

molt	interessants.

5) Beneficis? Hi ha riscos per a al-
gun perfil de persona?

Els	efectes	terapèutics	de	la	TA	són	
diversos,	 podríem	 parlar	 de	 bene-
ficis	físics,	sensorials	o	de	proces-
sament,	 però	 també	 emocionals	
i	 socials.	 L’aigua	 permet	 executar	
moviments	de	més	amplitud,	amb	
menys	 dolor	 i	 esforç,	 fins	 al	 punt	
fins	 i	 tot	 d’aconseguir	 dur	 a	 ter-
me	 habilitats	 a	 les	 quals	 no	 es	 té	
accés	 fora	 de	 l’aigua.	 Quins?	 Per	
exemple,	 caminar	 sense	 neces-
sitat	 de	 suport,	 ja	 sigui	 perquè	 en	
estar	submergit	la	sensació	de	pes	
és	menor,	i	per	tant	la	sensació	de	
sobrecàrrega	 de	 les	 articulacions	
també,	 o	 perquè	 l’aigua	 exerceix	
sobre	el	cos	submergit	una	pressió	
diferent	de	la	de	l’aire,	que	ofereix	a	
la	persona	una	sensació	de	subjec-
ció.	Així,	aquesta	pot	obtenir	sensa-
cions	 entorn	 del	 seu	 cos	 que	 feia	
temps	que	no	tenia.	En	conjunt,	pot	
afavorir	una	sensació	de	benestar,	
d’autoeficàcia	 i	 fins	 i	 tot	 d’orgull.	 I	
és	que	l’entorn	aquàtic	pot	ser	dis-
tès	o	fins	i	tot	lúdic,	i	propiciar	l’acti-
vació,	 l’experiència	d’emocions,	 fo-
mentar	la	diversió	a	través	de	jocs,	
etc.	Però	també	pot	tenir	un	efecte	
relaxant,	que	indueixi	a	la	tranquil·li-
tat	 i	a	 la	calma.	Es	poden	realitzar	
sessions	de	relaxació	dirigida,	ja	si-
gui	a	través	d’una	sessió	de	watsu	
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(xiatsu	en	aigua)	o	mitjançant	una	
relaxació	progressiva	de	Jacobson.	

Hi	 ha	 una	 sèrie	 de	 contraindica-
cions	absolutes,	que	fan	referència	
a	 aquelles	 situacions	 clíniques	 en	
les	 quals	 existeixi	 un	 risc	 de	 con-
tagi	a	 través	de	 l’aigua	 (un	procés	
infecciós	o	una	ferida	oberta)	o	es	
consideri	que	la	persona	no	es	tro-
ba	 mèdicament	 estable	 i/o	 la	 TA	
pot	provocar	un	empitjorament	de	
l’estat	 d’aquesta	 (HTA	 no	 contro-
lada	o	 context	 de	brot	 en	EM,	 per	
exemple).	Existeixen,	a	més,	situa-
cions	en	les	quals	la	TA	es	conside-
rarà	o	no	contraindicació	(epilèpsia,	
persones	 en	 tractament	 pal·liatiu,	
amb	 ventilació	mecànica,	 etc.)	 en	
què	 la	 decisió	 final	 dependrà	 de	
múltiples	 aspectes	 que	 caldrà	 va-
lorar	 individualment	 (caracterís-
tiques	 de	 la	 instal·lació,	 recursos	
humans	 disponibles,	 soroll,	 etc.).	
Tenint	 en	 compte	 aquests	 aspec-
tes	concrets,	la	TA	està	en	principi	
indicada	 per	 a	 totes	 les	 persones	
en	qualsevol	etapa	de	la	vida,	sem-
pre	 que	 sentin	 un	mínim	 d’interès	
pel	 mitjà	 aquàtic	 (que	 no	 tinguin	
por	de	 l’aigua,	que	no	hi	hagin	 tin-
gut	cap	experiència	negativa,	etc.)

6) A grans trets, quins aspectes 
importants cal tenir en compte per 
dissenyar un programa de teràpia 
ocupacional en el mitjà aquàtic? 
En	primer	lloc,	crec	que	és	impres-

cindible	 detenir-se	 a	 pensar	 si	 es	
disposa	 de	 les	 instal·lacions	 ne-
cessàries	 per	 dur	 a	 terme	 una	 in-
tervenció	de	TA,	si	treballem	en	un	
centre	on	 ja	 comptin	amb	 les	 ins-
tal·lacions	(encara	que	això	no	vul-
gui	dir	necessàriament	que	s’ajus-
tin	 a	 les	 persones	 amb	 les	 quals	
vulguem	treballar)	serà	més	fàcil,	ja	
que	pretendre	dur	a	terme	una	ses-
sió	de	TA	en	piscines	d’ús	esportiu	
o	 recreatiu	no	és	gens	senzill	 (per	
l’accessibilitat,	la	seguretat,	l’afora-
ment,	la	temperatura,	entre	altres).

El/la	terapeuta	ha	de	tenir	formació	
específica	 en	 TA	 per	 poder	 oferir	
una	 intervenció	 de	 qualitat	 i	 res-
pondre	a	qualsevol	situació	impre-
vista	que	pugui	sorgir.

Trobem	diferents	marcs	específics	
de	treball	des	de	la	teràpia	aquàtica,	
com	podrien	ser	el	concepte	Halli-
wick,	que	es	basa	en	un	programa	
de	deu	punts	dirigit	a	aconseguir	la	
millora	de	la	funció	i	la	independèn-
cia	 en	 el	mitjà	 aquàtic,	 o	 el	mèto-
de	dels	anells	de	Bad	Ragaz,	basat	
en	 el	mètode	 de	 facilitació	 neuro-
muscular	propioceptiva,	en	el	qual	
s’apliquen	resistències	a	la	persona	
contra	les	quals	ella	s’ha	de	moure,	
entre	altres.	Però	hi	ha	també	altres	
tècniques	 d’abordatge	 terapèutic,	
com	 podria	 ser	 la	 integració	 sen-
sorial,	 la	 neurodinàmica,	 etc.,	 que	
ens	 ofereixen	 moltes	 possibilitats	

d’abordatge.	 En	 qualsevol	 cas,	 el	
que	 serà	 imprescindible	 és	 que	 el	
programa	 sigui	 sempre	 plantejat	
de	 manera	 individualitzada	 per	 a	
cada	usuari.

A	grans	trets,	hi	ha	una	sèrie	d’as-
pectes	que	cal	tenir	en	compte	en	
dissenyar	el	pla	d’intervenció	 i	pla-
nificar-ne	la	progressió:	
És	 important	 saber	 quin	 és	 l’in-
terès/expectatives	 de	 la	 persona	
cap	 al	mitjà	 aquàtic	 i	 si	 ha	 tingut	
experiències	prèvies,	ja	sigui	com	a	
tractament	o	lúdiques,	tant	recents	
com	prèvies	a	la	situació	actual.

S’han	 d’avaluar	 habilitats	 i	 dificul-
tats	 de	 la	 persona	 fora	 de	 l’aigua,	
si	 presenta	 per	 exemple	 un	 rang	
articular	 reduït,	 risc	 de	 caigudes,	
feblesa	 muscular,	 hipersensibilitat	
tàctil,	etc.	I	dins	de	l’aigua,	com	ara	
conèixer	per	exemple	la	seva	capa-
citat	d’adaptació	al	mitjà	aquàtic	o	
com	es	desenvolupa	a	l’aigua,	entre	
altres.
S’ha	de	decidir	quin	és	 l’objectiu	o	
la	intenció	terapèutica.	Si	el	tracta-
ment	anirà	dirigit	a	una	activitat	en	
la	 qual	 té	 problemes	 en	 sec,	 com	
podria	 ser	 per	 exemple	millorar	 la	
destresa	 en	 el	 pas	 de	 sedestació	
a	 bipedestació;	 o	 si	 anirà	 dirigit	 a	
guanyar	 habilitat	 i	 independència	
dins	del	mateix	mitjà	aquàtic.

Cal	també	plantejar-se	si	és	més	apro-
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piat	el	treball	en	grup	o	individual.	I	pla-
nificar	freqüència,	durada	i	intensitat.

Cal	marcar	les	activitats	que	s’han	de	
a	dur	a	terme	en	funció	dels	objectius.	
Seguint	els	exemples	anteriors	les	pos-
sibles	activitats	podrien	ser:	aixecar-se	
d’un	graó	de	la	piscina	subjectant	una	
safata,	o	d’un	matalasset	flotant,	etc.	O	
treballar	la	respiració	a	l’aigua	i	el	man-
teniment	de	 la	flotació	(l’equilibri	dins	
de	 l’aigua	 en	 les	 diferents	 posicions	
possibles).

Finalment,	s’ha	de	valorar	cada	sessió	
i	avaluar	els	resultats	de	la	intervenció.
D’altra	 banda,	 en	 funció	 de	 quins	 si-
guin	els	problemes	principals	que	cal	
tractar,	 la	 sessió	 es	 limitarà	 al	 treball	

en	 aigua	 o	 englobarà	 també	 les	 ac-
tivitats	prèvies	i/o	posteriors	a	la	ma-
teixa	 activitat	 aquàtica.	 És	 a	 dir,	 si	 la	
persona	presenta	dificultats	en	l’ús	del	
transport	públic,	el	desplaçament	a	la	
piscina	 pot	 servir	 com	a	 estímul	 per	
entrenar	aquest	aspecte,	si	per	contra	
es	detecten	mancances	en	hàbits	re-
lacionats	 amb	 la	 higiene	 personal,	 la	
intervenció	de	teràpia	ocupacional	po-
drà	englobar	també	les	activitats	que	
cal	exercir	al	vestidor.

7) Quines dificultats t’has trobat en 
la pràctica diària

Crec	 que	 gran	 part	 de	 les	 dificul-
tats	es	poden	salvar	amb	una	bona	
planificació.	 És	 important	 tenir	 en	

compte	 que	 l’activitat	 comença	
molt	abans	de	l’entrada	a	la	piscina,	
i	que	cal	dedicar	el	temps	necessa-
ri	a	preparar-la:	tenir	en	compte	as-
pectes	com	la	temperatura,	l’afluèn-
cia	a	 la	piscina,	 la	gent	que	caldrà	
per	a	un	bon	desenvolupament	de	
l’activitat,	valorar	 l’accessibilitat	de	
l’entorn	o	planificar	cada	etapa	de	
l’activitat	 (l’entrada	 a	 l’aigua,	 l’ús	
dels	vestidors,	material,	etc.)	entre	
altres,	 serà	 imprescindible	 perquè	
l’activitat	 es	 pugui	 desenvolupar	
amb	 èxit.	 Tenint	 això	 en	 compte	 i	
sent	capaços	de	no	perdre	la	calma	
davant	de	situacions	complexes	o	
inesperades	eliminarem	moltes	de	
les	dificultats	possibles,	encara	que	
cal	tenir	en	compte	que	aquestes	po-
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den	variar	en	funció	de	la	persona,	la	
instal·lació	 i	 les	 característiques	 de	
l’activitat	que	tinguem	planificada.

Altres	 dificultats	 que	 m’he	 trobat	
puntualment	 en	 aplicar	 la	TA,	 i	 que	
no	tenen	res	a	veure	amb	el	desenvo-
lupament	correcte	de	 l’activitat,	són	
aquelles	 relacionades	 amb	 l’opinió	
d’altres	 professionals,	 als	 quals	 els	
pugui	o	no	encaixar	que	la	sessió	de	
TA	la	porti	un	TO.	Crec	que	això	suc-
ceeix	perquè	originàriament	la	TA	no	
es	relaciona	amb	la	TO,	i	perquè	quan	
els	 professionals	 que	 habitualment	
duen	 a	 terme	 la	 TA	 reben	 la	 seva	
formació,	no	sempre	són	 informats	
que	a	part	d’ells	mateixos	altres	pro-

fessionals	també	estaran	capacitats	
per	implementar-la.
Malgrat	això,	he	de	dir	també	que,	en	
la	gran	majoria	de	les	situacions,	 les	
meves	 companyes	 fisioterapeutes	
han	 estat	 encantades	 de	 compar-
tir	 l’activitat	 amb	mi	 i	 han	 tingut	 en	
compte	 els	meus	 suggeriments,	 fet	
que	m’ha	permès	així	aprendre	d’elles.	

8) Quines accions creus que faria 
falta per potenciar aquest àmbit?

Al	meu	 entendre,	 els	 professionals	
que	poden	aplicar	 la	TA	haurien	de	
començar	 a	 conèixer-la	 durant	 el	
grau,	així	com	conèixer	quines	altres	
professions	poden	aplicar-la	i	quins	

serien	els	àmbits	de	cadascuna.
Tinc	la	impressió	que	no	existeix	un	
coneixement	 gaire	 clar	 de	 quines	
són	les	professions	vinculades	a	la	
TA.	Per	exemple,	jo	vaig	realitzar	la	
formació	de	forma	gairebé	casual,	
en	 cursar	 el	Màster	 en	Rehabilita-
ció	 en	 Neurologia	 de	 l’Escola	 Uni-
versitària	 Gimbernat	 (en	 aquesta	
universitat	 es	 cursa	 el	Grau	de	Fi-
sioteràpia,	de	manera	que	pràctica-
ment	 tots	 els	 alumnes	del	màster	
són	 fisioterapeutes	 i	 pocs	 són	 els	
TO	 que	 s’assabenten	 que	 aquest	
màster	 està	 també	 dirigit	 a	 ells,	 i	
que	se’ls	ofereix	formació	en	TA).
Seria	 interessant	 també	que	 la	 in-
formació	que	existeix	a	la	xarxa	fos	
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una	 mica	 més	 clara.	 En	 navegar	
podem	trobar	formació	diversa	so-
bre	 tècniques	aquàtiques	específi-
ques,	jornades	de	TA,	d’hidroteràpia,	
d’activitat	 aquàtica	 adaptada,	 etc.,	 i	
cadascuna	amb	els	seus	criteris	pro-
pis	d’inscripció	(pot	estar	dirigit	a	fi-
sioterapeutes,	 logopedes,	 metges,	
etc.),	aspecte	que	pot	generar	dub-
tes	sobre	qui	pot/ha	d’aplicar	la	TA.

9) Com a reflexió final? 

Crec	que	la	TA	es	troba	en	un	moment	
d’apogeu	molt	interessant,	ja	que,	enca-
ra	que	l’ús	de	l’aigua	com	a	agent	tera-

pèutic	és	molt	antic,	l’ús	de	l’aigua	com	
a	mitjà	per	a	la	rehabilitació	és	més	re-
cent.	La	TA	és	cada	vegada	més	cone-
guda	i	aplicada,	i	aquest	creixement	
també	s’està	donant	particularment	
en	relació	amb	la	TO,	en	la	qual	aug-
menta	el	seu	ús,	però	és	encara	nou.	
Com	a	TO,	ens	queda	un	llarg	camí	
de	 recerca	 i	 aprenentatge	 sobre	 la	
seva	 aplicació,	 fins	 a	 consolidar	 la	
nostra	figura	dins	del	mitjà	aquàtic,	
però	serà	un	recorregut	interessant,	
ja	que	la	TO	i	la	TA	es	complemen-
ten	d’una	manera	molt	especial:	ens	
ofereixen	 la	possibilitat	de	 treballar	

des	 de	 l’activitat	 significativa	 i	 pro-
positiva,	i	és	justament	això	el	que	la	
converteix	 en	 una	 poderosa	 teràpia	
per	a	la	persona.	Permet	també	una	
progressió	 de	 l’acompliment	 ocupa-
cional,	és	a	dir,	és	possible	aconseguir	
una	 transferència	 funcional	 del	 que	
s’ha	après	en	el	mitjà	aquàtic	al	terres-
tre.	Ens	permet	intervenir	en	diversos	
aspectes	del	rendiment	de	la	persona	
(i	no	sols	en	els	físics).	I	tot	això	des	
d’una	activitat	motivadora,	divertida	i	
variada	 que	 ens	 ofereix	 una	 infinitat	
de	possibilitats	dins	de	cada	sessió.	
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En	l’actualitat	Espanya	es	troba	davant	un	escenari	de	
canvi	 social	 constant.	 La	modificació	 de	 la	 piràmide	
demogràfica,	l’èxit	de	l’augment	de	l’esperança	de	vida	
i	 la	clara	 tendència	que	s’ha	anat	observant	cap	a	 la	
independència	i	 l’autonomia	en	els	modes	de	vida	de	
persones	grans	i/o	en	situació	de	dependència	confor-
men	demandes	noves	i	diferents	que	cal	atendre	amb	
respostes	socials	concordes.
El	model	 d’atenció	 centrada	en	 la	 persona	 (d’ara	 en-
davant	ACP)	és	una	bona	base	de	sustentació	per	sa-
tisfer	 totes	 aquelles	 demandes	 fins	 ara	 insatisfetes.	
En	el	nostre	context,	sobretot	en	gerontologia	i	geria-
tria,	s’estan	desenvolupant	experiències	dirigides	cap	
a	 persones	 en	 situació	 de	 fragilitat,	 dependència	 i/o	
discapacitat,	que	com	a	exigència	principal	pretenen	
garantir	 l’exercici	 dels	 drets	 dels	 seus	 destinataris	 i	
preservar-ne	la	dignitat.	
Amb	aquestes	premisses,	ens	trobem	davant	les	insti-
tucions	d’atenció	a	gent	gran	i	a	persones	en	situació	
de	dependència	d’organització	tradicional,	és	a	dir,	amb	
una	atenció	centrada	en	el	servei.	Aquesta	organitza-
ció	procedeix	de	l’evolució	del	sistema	residencial,	ca-
racteritzat,	en	els	seus	inicis,	amb	perfils	paternalistes,	
gestionats	per	la	beneficència	i	la	seva	posterior	evo-
lució	cap	a	un	model	més	“hoteler”	i/o	hospitalari,	amb	
la	 reducció	del	dret	d’autonomia	com	a	 tret	principal	
davant	de	l’acció	benefactora	professional	amb	grans	
trets	de	verticalitat	en	les	relacions	assistencials.	
Amb	l’auge	de	l’ACP,	el	sistema	residencial	es	troba	en	
evolució	contínua	cap	a	un	model	anomenat	housing,	
que	proposa	que	el	recurs,	residències	concretament,	
s’assembli	el	màxim	possible	a	una	llar.	Proposa	com	
a	idea	principal	“fora	de	casa,	però	com	a	casa”.
Fruit	de	tota	aquesta	transformació	en	l’atenció	a	per-
sones	grans	 i/	o	en	situació	de	dependència	comen-
cen	 a	 qüestionar-se	 certes	 pràctiques	 assistencials,	
fins	ara	 inqüestionables,	com	ara	 l’ús	de	subjeccions	
físiques	com	a	mesures	de	protecció.

Aquesta	mesura,	fins	ara	considerada	terapèutica,	és	
un	clar	exemple	de	les	relacions	establertes	entre	pro-
fessionals	 i	 persones	amb	necessitat	de	suports,	 en	
les	quals	es	reflecteix	l’acció	benefactora	professional	
amb	la	intenció	d’evitar	caigudes,	principalment	usant	
subjeccions	 com	 a	mesura	 preventiva,	 enfront	 de	 la	
reducció	del	dret	d’autonomia	de	la	persona	de	poder	
decidir	en	aquest	sentit.
Des	que	comença	a	qüestionar-se	l’ús	de	subjeccions	
físiques	en	persones	amb	deteriorament	cognitiu	fins	
ara,	s’ha	demostrat	científicament	que	aquesta	pràc-
tica	només	comporta	efectes	adversos	en	la	qualitat	
de	vida	de	les	persones	que	es	troben	immobilitzades	
en	 contra	 de	 la	 seva	 voluntat.	 Com	 a	 conseqüència	
d’aquesta	pràctica,	s’observen	clars	signes	de	deterio-
rament	físic,	funcional,	sensorial,	emocional	i	social	de	
les	persones,	a	més	d’evidenciar-se	que	tenen	un	risc	
més	gran	de	caigudes,	presenten	un	augment	del	nive-
ll	de	dependència	i	alteracions	de	conducta.

Amb	aquest	tsunami	de	dades,	que	aporta	evidència	
que	 l’ús	de	subjeccions	 físiques	augmenta	 la	depen-
dència	 i	 el	 sofriment	 d’aquelles	 persones	 que	 expe-
rimenten	 la	 subjecció	 física,	 sobretot	 aquelles	 amb	
deteriorament	cognitiu,	cal	que	els	terapeutes	ocupa-
cionals	ens	qüestionem	si	 la	nostra	pràctica	habitual	
amb	persones	a	qui	se	sotmet	a	una	subjecció	els	pro-
porciona	un	benefici	significatiu.
La	 teràpia	 ocupacional,	 enfront	 de	 tota	 l’evolució	 de	
la	pràctica	assistencial,	es	troba	en	un	punt	d’inflexió	
clau	en	el	desenvolupament	de	la	seva	pràctica.	Els	te-
rapeutes	ocupacionals	duen	a	terme	una	gran	tasca,	
fins	ara	poc	desenvolupada,	de	promoció	de	 la	 inde-
pendència,	l’autonomia	personal	i	la	millora	de	la	qua-
litat	de	vida	de	les	persones	que	requereixen	suports,	
però	a	través	de	la	reducció	de	subjeccions	físiques.	
Ja	en	els	antecedents	històrics	de	la	teràpia	ocupacio-
nal,	en	el	 tractament	moral	de	Phillip	Pinel,	s’observa	

Reducció de subjeccions físiques: nova 
intervenció del to amb persones en situació de 

dependència o deteriorament cognitiu
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una	 anticipació	 pràctica	 de	 tot	 un	 corrent	 doctrinal	
especialment	 respectuós	amb	 la	 llibertat	 i	 la	dignitat	
de	la	persona,	aspectes	fonamentals	i	totalment	cohe-
rents	amb	la	filosofia	assistencial	de	la	“no	subjecció”.	
El	pare	“alliberador”	dels	dements	ja	el	1793	va	advo-
car	per	 la	 reducció	de	 les	subjeccions	presentant	un	
projecte	 davant	 l’Oficina	Central	 de	 la	Comuna,	 amb	
l’objectiu	principal	de	deslliurar	 “els	bojos”	de	“les	ca-
denes”.	Aquest	projecte,	juntament	amb	altres	premis-
ses	que	atorgaven	la	condició	de	persona	als	“bojos”,	
va	obtenir	uns	resultats	molt	positius	en	la	salut	dels	
alliberats.
Contextualitzant	en	l’actualitat	allò	que	Pinel	va	apor-
tar,	des	de	la	nostra	disciplina	es	proposen	línies	d’in-
tervenció	basades	en	el	marc	de	l’ocupació	humana	i	
totalment	coherents	amb	l’atenció	centrada	en	la	per-
sona,	amb	la	qual	fins	i	tot	s’observen	grans	semblan-
ces,	principalment	en	l’ús	de	l’ocupació	amb	significat.	
En	 la	 línia	 del	 model	 assistencial	 emergent,	 el	 tera-
peuta	ocupacional	desenvolupa	un	paper	fonamental,	
sempre	amb	caràcter	transdisciplinari,	en	el	qual	posa	
la	persona	al	centre	de	la	intervenció	per	a	la	promoció	
del	seu	nivell	d’independència	i	autonomia	personal,	a	
través	de	la	retirada	de	la	subjecció.
Sobre	la	base	del	model	d’ocupació	humana	i	la	seva	
orientació	 a	 la	 pràctica,	 el	 TO	 compta	 amb	 eines	
pròpies	per	al	coneixement	de	la	persona	amb	neces-
sitat	de	suports,	per	poder	acostar-se	a	la	seva	realitat,	
com	són	l’OPHI-II,	el	llistat	de	rols	i	el	llistat	d’interes-
sos,	instruments	estandarditzats	que	ajuden	el	profes-
sional	de	 la	teràpia	ocupacional	a	entendre	 i	abordar	
la	situació	que	viu	cada	persona.	La	informació	obtin-
guda	permet	graduar	la	intervenció	a	les	seves	capaci-
tats	preservades	i	fins	i	tot	poder	satisfer	la	necessitat	
de	confort	i	inclinació,	a	través	d’una	estimulació	sen-
sorial	personalitzada	en	aquelles	persones	amb	gran	
deteriorament	cognitiu.
Aquest	 marc	 de	 referència	 atorga	 al	 terapeuta	 ocu-

pacional	la	capacitat	d’anàlisi	de	l’entorn,	considerant	
que	aquest	influeix	en	la	motivació	per	a	l’acompliment	
de	la	persona.	Per	aquest	motiu,	la	teràpia	ocupacional	
duu	a	terme	una	tasca	fonamental	en	la	creació	d’es-
pais	 orientadors	 a	 l’activitat,	 estimuladors	 i	 per	 des-
comptat	generant	espais	facilitadors	(a	través	d’estra-
tègies	d’accessibilitat	cognitiva,	funcional	i	sensorial),	
deixant	de	banda	el	caràcter	protector	de	la	subjecció	
i	facilitant	la	mobilitat	de	la	persona	pels	seus	entorns	
de	forma	lliure.
Centrant-se	en	l’ocupació,	ofereix	al	terapeuta	ocupa-
cional	la	capacitat	d’anàlisi	de	les	diferents	situacions	
en	 les	quals	es	 troba	una	persona	subjecta,	 i	 facilita	
d’aquesta	manera	la	proporció	de	suports	amb	signifi-
cat	per	a	cada	persona	i	intervé	en	el	desequilibri	ocu-
pacional	 provocat	 per	 les	 conseqüències	 negatives	
que	presenta	l’ús	de	la	subjecció	física.
En	 la	 seva	orientació	 cap	a	 la	persona,	 aquest	marc	
teòric	dota	el	terapeuta	ocupacional	de	les	competèn-
cies	tècniques	necessàries	per	centrar-se	en	la	unici-
tat	de	la	persona	i	per	comprendre’n	la	perspectiva	i	la	
situació,	amb	 la	finalitat	de	poder	contribuir	als	seus	
interessos	personals	i	millora	de	la	qualitat	de	vida	de	
la	persona	amb	necessitat	de	suports.
Amb	tot	el	que	s’ha	aportat	es	pretén	evidenciar	que	la	
teràpia	ocupacional	exerceix	un	paper	fonamental	da-
vant	els	nous	reptes	de	l’envelliment	que	es	plantegen.	
En	coherència	amb	les	seves	bases	teòriques,	seguint	
amb	l’ocupació	com	a	bandera,	el	terapeuta	ocupacio-
nal	és	clau	en	el	treball	per	la	dignitat	i	en	pro	dels	drets	
de	les	persones	grans,	en	situació	de	fragilitat,	disca-
pacitat	o	dependència.	

Mª	Carmen	Martínez	Sánchez
Victor	Aragonés	Fernández
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La teràpia ocupacional a l’Argentina: 
 Una mirada sobre la rehabilitació 

especialitzada del membre superior i la mà
María de las Mercedes Angeleri. 

Llicenciada en TO. Especialista certificada en Teràpia de la Mà. Integrant de la Comissió Directiva del Capítol Argentí de Teràpia de la 
Mà i de la Subcomissió de Docència i Recerca CATM-AACM

.

Els	 orígens	 de	 la	 formació	 en	 teràpia	 ocupacional	 a	
l’Argentina	es	remunten	a	les	epidèmies	de	pòlio	oco-
rregudes	entre	els	anys	1953	i	1955.	Aquest	esdeveni-
ment	va	impulsar	la	introducció	de	la	teràpia	ocupacio-
nal	com	a	professió	de	salut	a	l’Argentina,	mitjançant	
un	 conveni	 de	 l’Estat	 amb	el	Govern	britànic;	 aquest	
acord	es	va	concretar	per	mitjà	de	la	contractació	d’un	
grup	de	 terapeutes	ocupacionals	 angleses,	 que	 l’any	
1959	van	viatjar	al	país	per	organitzar	la	formació	pro-
fessional	i	impartir	els	cursos	fins	que	hi	hagués	diplo-
mats	al	país	que	poguessin	fer-se’n	càrrec.

Els	cursos	de	teràpia	ocupacional	i	fisioteràpia	previs	
a	la	creació	de	l’ENTO	van	anar	a	càrrec	de	l’equip	an-
glès	 liderat	 per	Monica	Martin-Jones,	 amb	 Elizabeth	
Hollings	com	a	docent	de	Teràpia	Ocupacional.	Hi	van	
participar	Carmen	Forn,	Marta	Fortain	i	Helvia	Llambí,	
que	van	ser	després	estudiants	de	 la	primera	cohort	
de	l’ENTO	i	líders	de	la	teràpia	ocupacional	al	país.
El	 pla	 d’estudis	 de	 la	 carrera	 en	 aquell	 moment	 es	
va	estructurar	amb	la	finalitat	de	complir	amb	els	re-
quisits	 de	 la	 Federació	 Mundial	 de	 Terapeutes	 Ocu-
pacionals	 (WFOT),	 creada	 pocs	 anys	 abans.	 Això	 va	
suposar	la	incorporació	de	la	formació	en	el	camp	de	
salut	mental,	 que	no	 formava	part	 de	 les	 demandes	
d’assistència	en	l’àrea	física	relacionades	amb	la	pòlio,	
i	la	necessitat	de	realitzar	gestions	específiques	per	a	

l’acceptació	 local	 d’aquesta	 proposta	 i	 l’obertura	 del	
camp.	Així,	des	del	començament	el	pla	d’estudis	va	
preveure	la	formació	en	els	camps	físic	i	mental	amb	
la	mateixa	 valoració.	 El	 currículum	 es	 va	 estructurar	
en	tres	tipus	de	matèries:	assignatures	teòriques,	ac-
tivitats	pràctiques	i	pràctica	clínica,	una	distinció	que	
perdura	en	els	currículums	actuals.

Avui,	60	anys	després,	al	país	s’ofereix	la	Llicenciatura	
en	Teràpia	Ocupacional	en	17	universitats	i	s’imparteix	
en	24	ciutats	del	territori	argentí.	
El	 terapeuta	 ocupacional	 a	 l’Argentina	 pot	 continuar	
la	 seva	 formació	 a	 través	 dels	 següents	 estudis	 de	
postgrau:

Especialitats de TO:
•	 Especialitat	en	Comunitat
•	 Especialitat	en	Pediatria

Cursos de postgrau:
•	 TO	en	Neurorehabilitació
•	 TO	en	Salut	Mental

Especialitats interdisciplinàries i màsters:
•	 Curs	Bianual	de	Certificació	d’Especialista	en	Teràpia	
de	la	Mà	CATM-AACM

•	 Especialitat	en	Metodologia	de	la	Recerca	Científica
•	 Màster	en	Metodologia	de	la	Recerca	Científica	
•	 Màster	en	Salut	Mental	Comunitària
•	 Màster	en	Ciències	Socials	i	Humanitats
•	 Màster	en	Disseny	 i	Administració	de	Programes	 i	
Polítiques	Socials

Doctorats interdisciplinaris:
•	 Psicologia
•	 Salut	Mental	Comunitària
•	 Ciències	Socials
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Altres:
•	 Integració	Sensorial
•	 Neurodesenvolupament
•	 Ergonomia	i	Higiene	del	Treball
Després	de	comentar	breument	sobre	els	orígens	de	
la	TO	a	l’Argentina	i	proporcionar	algunes	dades	sobre	
l’actualitat	en	la	formació	de	postgrau,	intentaré	apro-
fundir	sobre	un	dels	camps	de	treball	que	s’ha	desen-
volupat	notablement	durant	els	últims	anys	i	en	el	qual	
exerceixo	com	a	terapeuta	de	la	mà	en	la	rehabilitació	
especialitzada	del	membre	superior.	

L’Associació	Argentina	de	Cirurgia	de	 la	Mà	i	Recons-
tructiva	del	Membre	Superior	va	ser	fundada	el	24	de	
novembre	de	1974	 i	ha	estat	constituïda	per	metges	
traumatòlegs,	cirurgians	generals	i	plàstics.	Dins	de	la	
seva	estructura	compta	amb	un	capítol	de	terapeutes	
de	la	mà.

El	Capítol	Argentí	de	Teràpia	de	la	Mà	va	ser	creat	el	20	
de	març	de	1997.	Està	format	per	membres	fundadors,	
titulars,	certificats	 i	adherents	de	 les	següents	profes-
sions:	terapeutes	ocupacionals,	cinesiòlegs	i	terapeutes	
físics	amb	experiència	acreditada	en	la	temàtica.

Els	propòsits	de	la	seva	creació	són,	entre	altres:
•	 Contribuir	al	progrés	en	el	camp	de	 la	 rehabilitació	del	
membre	 superior,	 fomentant	 l’estudi	 de	 la	 terapèutica	

apropiada,	tenint	en	compte	els	aspectes	biològics,	ana-
topatològics,	clinicoquirúrgics	i	psicosocials	pertinents.

•	 Promoure	la	jerarquització	i	l’ensenyament	a	través	de	
tots	els	recursos	acadèmics	que	es	considerin	aptes.

Les	activitats	acadèmiques	programades	inclouen:
•	 La	participació	en	les	activitats	docents	del	Curs	Anual	
de	l’AACM.

•	 L’organització	d’un	Congrés	Anual	de	Teràpia	de	la	Mà	
juntament	amb	la	Comissió	Directiva	de	l’Associació	
Argentina	de	Cirurgia	de	la	Mà.

•	 La	participació	en	els	esdeveniments	de	la	Societat	
Sud-americana	de	Teràpia	de	la	Mà.	

•	 L’organització	de	jornades	regionals	d’actualització.	
Així	mateix,	la	participació	en	les	Jornades	Regionals	
Científiques	de	l’AACM.

El	mes	de	març	del	 2015	 va	començar	 a	 impartir-se	
per	primera	vegada	al	nostre	país	el	Curs	Bianual	de	
Certificació	d’Especialistes	en	Teràpia	de	la	Mà,	creat	
i	dirigit	per	membres	 fundadors	especialistes	del	Ca-
pítol	Argentí	 de	Teràpia	de	 la	Mà	 (CATM)	 i	membres	
de	l’Associació	Argentina	de	Cirurgia	de	la	Mà	(AACM).	
L’objectiu	 del	 curs	 és	 assolir	 l’excel·lència	 acadèmica	
de	postgrau	per	aplicar-la	en	el	seu	camp	d’acció,	uni-
ficant	criteris,	i	acostant	als	professionals	els	coneixe-
ments	necessaris,	amb	les	diferents	modalitats	i	tècni-
ques	actualitzades.

Des de la meva experiència professional
Tant	en	l’àmbit	públic	com	en	el	privat,	al	Servei	de	Teràpia	
Ocupacional	 especialitzat	 en	 la	 Rehabilitació	 del	Mem-
bre	Superior	s’atén	pacients	amb	patologies	traumatolò-
giques,	reumatològiques	i	neurològiques	(SNP).	Hi	ha	un	
gran	percentatge	de	pacients	amb	patologia	traumàtica	
i	no	traumàtica,	una	de	les	afeccions	més	freqüents	i	in-
capacitadores	com	a	resultat	d’accidents	laborals,	pato-
logies	ocupacionals,	accidents	de	trànsit,	traumatismes	
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en	general,	malformacions	congènites,	altres.

Patologies	freqüents:
•	 Fractures
•	 Luxacions
•	 Amputacions
•	 Cremats
•	 Inestabilitats	d’espatlla
•	 Tendinosis	del	manegot	dels	rotatoris
•	 Inestabilitat	de	canell
•	 Tendinitis
•	 Seccions	de	tendons
•	 Ferides	greus	del	membre	superior	i	la	mà
•	 Malalties	reumatològiques	
•	 Lesions	nervioses	perifèriques

La	mà	i	el	membre	superior	són	estructures	vitals	per	a	
l’acompliment	funcional	i	ocupacional	de	les	persones.	
La	TO	té	com	a	objectiu	aconseguir	el	màxim	nivell	de	
recuperació	de	 la	funció	del	membre	superior	afectat	
perquè	el	pacient	es	desenvolupi	satisfactòriament	en	
les	seves	activitats	quotidianes	(ABVD	i	AIVD),	laborals	
i/o	esportives.

Metodologia de treball:
El	pacient	ingressa	a	TO	derivat	pel	metge	especialis-
ta	 en	Cirurgia	 de	 la	Mà	 i	Reconstructiva	del	Membre	
Superior.	Es	 realitza	una	entrevista	semiestructurada,	
és	el	primer	contacte	amb	el	pacient,	que	té	com	a	pro-
pòsit	la	recol·lecció	de	dades	personals,	font	de	deriva-
ció,	diagnòstic	mèdic;	data,	tipus	i	mecanisme	de	lesió,	
tractaments	mèdics	que	ha	 rebut:	 per	 exemple	 cirur-
gies,	temps	i	tipus	d’immobilització,	malalties	associa-
des,	patologies	prèvies	 i,	a	més,	dades	 introspectives	
de	 la	 persona.	 S’indaga	 sobre	 com	 impacta	 aquesta	
lesió	en	la	seva	vida	quotidiana	i	quines	són	les	àrees	
d’acompliment	ocupacional	afectades.	

A	continuació,	es	duu	a	terme	una	avaluació	funcional	
del	membre	superior	a	través	de	l’observació	i	de	la	uti-
lització	de	diferents	mètodes	 i	 instruments	validats	a	
escala	internacional	(estandarditzats)

1.	 Estat (situació general del membre superior):
•	 Temperatura	cutània	del	membre	amb	cinta	indicadora	
de	temperatura.

•	 Edema	amb	mesuraments	circumferencials	de	cada	
segment	amb	cinta	mètrica	o	registre	volumètric.

•	 Avaluació	de	la	cicatriu	amb	l’escala	de	cicatrització	
de	Vancouver.

•	 Postura.
2.	 Moviment (examen complet i detallat):

•	 Mobilitat	articular	mitjançant	la	goniometria.	Avaluació	
de	l’arc	de	moviment	d’una	articulació	en	cadascun	
dels	tres	plans	i	la	posició	d’aquesta	en	l’espai.	Actiu	
i	passiu.

•	 Valoració	muscular	o	examen	muscular	manual	
(prova	 de	 Daniels).	 És	 l’avaluació	 clínica	 per	
mesurar	la	força	dels	músculs	responsables	de	
cada	moviment	articular.



23COMPARTINT CONEIXEMENT | 

3.	 Sensibilitat (mitjançant els procediments utilitzats 
amb més freqüència en l’avaluació de la sensibilitat 
de la mà):
•	 Test	de	monofilaments	calibrats	de	
Semmens-Weinstein.

•	 Touch-test	de	discriminació	de	dos	punts.
•	 Test	de	reconeixement	d’objectes	de	Wynn	Parry.
•	 Test	de	picking	up	de	Moberg.

4.	 Funció (la integració de tots els sistemes 
esquelètic, muscular, vascular i nerviós):
•	 Força	 de	 puny,	 es	mesura	 amb	 dinamòmetre	
Jamar.

•	 Força	de	pinça,	es	mesura	amb	pinçòmetre.
•	 Dolor,	 es	 mesura	 amb	 EVA	 (escala	 visual	
anàloga).

•	 Destresa	manual.

Posteriorment,	 tenint	en	compte	 les	dades	recollides	
en	l’entrevista	i	de	l’avaluació,	es	dissenya	un	pla	d’in-
tervenció	 personalitzat	 amb	 objectius	 específics	 per	
abordar	cada	patologia.	
Es	treballa	amb	el	Model	de	l’Ocupació	humana	i	marcs	
de	referència:	biomecànic	i	rehabilitador,	específics	de	
teràpia	ocupacional.	S’utilitzen	protocols	de	 reeduca-
ció	del	membre	superior	i	la	mà	actualitzats	i	acordats	
de	forma	interdisciplinària	amb	els	metges	especialis-
tes	en	el	tema.	Molts	d’aquests	protocols	són	indisso-
ciables	de	la	utilització	d’una	ortesi.	Si	cal,	se’n	realitza	
la	confecció	 i	s’equipa	el	pacient.	El	 tractament	amb	
ortesis	 termoformables	 estàtiques	 o	 dinàmiques	 és	
un	complement	indispensable	per	a	la	recuperació	de	
la	funció.	S’utilitzen	diferents	materials	com	el	neoprè,	
el	termoplàstic	i	l’Orficast.	En	menor	mesura	i	general-
ment	a	l’hospital	públic,	on	els	recursos	materials	són	
escassos,	s’utilitza	guix	i/o	PVC.
El	consultori	es	troba	equipat	i	organitzat	concorde	a	
les	normatives	de	la	IFSHT	(Federació	Internacional	de	
Terapeutes	de	Mà).

En	 el	 procés	 de	 rehabilitació	 es	 reavalua	 el	 pacient	
en	 la	 cinquena	 i	 desena	 sessió.	 En	 finalitzar	 les	 deu	
sessions	 realitza	 un	 control	 amb	 el	 metge	 especia-
lista	 i	es	valora	la	possibilitat	de	continuïtat	o	alta	de	
tractament.	
L’alta	 es	 decideix,	 en	 la	 majoria	 dels	 casos,	 entre	 el	
metge	i	el	rehabilitador.

La	dinàmica	de	la	intervenció	des	de	TO	es	dona	amb	
una	 freqüència	de	dues	a	 tres	vegades	per	setmana	
amb	una	durada	d’una	hora	per	sessió	i	és	de	caràc-
ter	 individual/individual-grupal	 considerant	 la	 influèn-
cia	positiva	de	la	interacció	social,	així	com	l’ambient	
físic	on	es	desenvolupa	aquesta	tasca	procurant	que	
aquests	aspectes	siguin	facilitadors	del	procés	de	re-
habilitació	del	pacient.

BIBLIOGRAFIA

•	 Botinelli	 M,	 Nabergoi	 M,	 Mattei	 M,	 Zorzoli	 F,	 Díaz	
F,	 Spallato	 N,	 Daneri	 S.	 Reflexiones	 sobre	 los	
orígenes	 de	 la	 formación	 en	 Terapia	 Ocupacional	
en	Argentina.	Revista	Ocupación	Humana.	2016;	16	
(2),	11-25.	

•	 www.aacm.org.ar



| COMPARTINT CONEIXEMENT24

Si parlar no ajuda…  

ReAttach 
Una nova intervenció per a terapeutes 
ocupacionals a Espanya

Carla Kraaij  és terapeuta ocupacional 
des del 1988. Ha treballat en rehabilitació 
d’adults a Anglaterra, Austràlia i al Jan 
van Breemen Institute d’Amsterdam. El 
2017 es va formar com a terapeuta de 
ReAttach i des de 2018 és formadora de 
paramèdics que treballen amb adults. 
Carla treballa actualment com a terapeuta 
ocupacional independent a la consulta de 
primera línia BurgessErgotherapie, a l’OCA 
i a Roads.

Mariëlle Bartholomeus és terapeuta 
ocupacional des del 1992. El 2016 es va 
formar com a terapeuta ReAttach (nen i 
família i especialista) i des del 2017 com 
a formadora de ReAttach per a paramè-
dics pediàtrics als Països Baixos i Espan-
ya. A l’Estat espanyol, Mariëlle va fundar 
el GROW ReAttach Therapy Center.

ReAttach és cada vegada més conegut en el camp de la teràpia ocupa-
cional. Encara que ReAttach ha estat desenvolupat a partir de l’ortope-
dagogia, aquest mètode sembla sorprenentment adequat per a la terà-
pia ocupacional. Mentrestant, als Països Baixos s’han capacitat més 
de 19 terapeutes ocupacionals com a terapeutes ReAttach, i diversos 
col·legues estan en formació per obtenir els seus diplomes ReAttach. 
Regularment rebem preguntes sobre ReAttach i la seva aplicabilitat en 
la teràpia ocupacional. Entre els professionals de la salut hi ha algun 
dubte de si ReAttach és una intervenció de teràpia ocupacional i de 
quina manera es pot incloure aquest mètode en el pla de tractament 
terapèutic ocupacional. 

Què és ReAttach?
ReAttach	és	una	intervenció	a	curt	termini,	orientada	al	sistema,	que	té	
per	objectiu	eliminar	obstacles,	optimitzar	el	desenvolupament	 i	activar	
noves	habilitats	(1,2).	ReAttach	pot	aplicar-se	tant	a	adults	com	a	nens	
amb	una	àmplia	varietat	de	sol·licituds	d’ajuda.	En	general,	calen	cinc	ses-
sions	per	completar	un	procés	ReAttach.	Una	sessió	dura	uns	20	minuts.	
El	mètode	el	va	desenvolupar	el	2010	Paula	Weerkamp-Bartholomeus,	or-
topedagoga.	ReAttach	està	guanyant	cada	vegada	més	reconeixement	a	
tot	el	món	i	l’estan	utilitzat	més	i	més	professionals	(3).

La teoria darrere de ReAttach
ReAttach	és	un	entrenament	cerebral	social-cognitiu	orientat	al	sistema.	
El	mètode	es	basa	en	la	manera	en	què	els	nens	molt	petits	desenvolu-
pen	les	emocions.	Per	a	aquest	desenvolupament,	és	essencial	un	enllaç	
segur	amb	 l’entorn	social	 immediat	 (pares).	El	desenvolupament	és	un	
procés	dinàmic	de	consciència	i	significat	que	té	lloc	en	tots	els	éssers	
humans,	independentment	de	les	seves	capacitats	intel·lectuals	o	possi-
bilitats	físiques.	L’aprenentatge	es	realitza	a	través	del	joc.	Es	formen	con-
ceptes	que	permeten	afegir	 nova	 informació.	D’aquesta	manera	el	 nen	
arriba	a	conèixer	el	seu	entorn	i	li	dona	sentit.	Creix	com	un	adult	equilibrat	
que	pot	valer-se	per	sí	mateix	en	la	vida	diària.	



25COMPARTINT CONEIXEMENT | 

Aquest	procés	pot	veure’s	afectat	per	tota	mena	d’in-
fluències,	amb	el	 resultat	que	 les	persones	es	veuen	
obstaculitzades	 en	 el	 seu	 desenvolupament,	 ja	 que	
són	incapaces	de	processar	la	informació	de	manera	
adequada.	Les	causes	poden	ser	molt	diverses.	Pen-
seu	en	nens	amb	problemes	en	el	processament	d’in-
formació	sensorial,	persones	amb	autisme	o	TDA/H,	
persones	 amb	 fatiga	 o	 depressió,	 o	 persones	 amb	
queixes	 físiques	 inexplicables.	 També	 les	 persones	
que	pateixen	traumatismes	o	lesions	cerebrals	no	con-
gènites	han	d’afrontar	 això.	Aquesta	 interrupció	 crea	
tensió	i	apareix	una	espiral	negativa	en	la	qual	cada	ve-
gada	es	presenten	més	problemes	per	a	l’ésser	cons-
cient	 i	donar	sentit.	La	gent	té	la	sensació	que	s’està	
perdent	a	si	mateixa	i	que	la	seva	relació	amb	l’entorn	
immediat	s’està	interrompent.	

El tractament
Sobre	la	base	de	la	sol·licitud	d’ajuda	i	dels	objectius	
del	tractament,	se	li	dona	al	pacient	una	explicació	de	
la	teràpia	i	de	la	importància	d’involucrar-hi	les	perso-
nes	que	li	són	properes.
	
El	tractament	ReAttach	és	un	procés	cíclic,	que	s’ofe-
reix	individualment.	Amb	la	finalitat	de	millorar	el	pro-
cessament	de	 la	 informació,	diversos	factors	han	de	
ser	 influenciats	 simultàniament.	 La	 tasca	 del	 tera-
peuta	és	portar	el	pacient	amb	ell,	en	el	procés	en	el	
qual	 l’atenció	 òptima,	 la	 motivació,	 l’atenció	 conjun-
ta	 i	 el	 Processament	 d’Integració	Multisensorial	 són	
centrals.	En	donar	copets	a	 les	mans	i	assignar	pen-
saments,	 s’està	 treballant	 per	 millorar	 l’autoconcep-
te,	el	concepte	dels	altres	 i	 la	Teoria	de	 la	Ment.	Les	
creences	i	experiències	negatives	estan	vinculades	als	
records	positius,	que	els	fan	menys	violents.	La	Cog-

nitive	Bias	Modification	 activa	 llavors	 les	 estratègies	
de	 solució	del	 pacient:	 crea	espai	 per	 adquirir	 noves	
experiències,	espai	per	aprendre.	Durant	 la	sessió,	 el	
pacient	manté	els	ulls	tancats	i	no	li	cal	parlar.	Tot	el	
que	cal	és	que	ell	vagi	amb	les	tasques	de	pensament	
del	terapeuta.	

ReAttach en la teràpia ocupacional 
ReAttach	és	una	intervenció	jove	en	la	teràpia	ocupa-
cional.	Entre	2016	i	2018,	19	terapeutes	ocupacionals	
holandeses	van	ser	capacitades	com	a	terapeutes	de	
ReAttach.	El	novembre	de	2018,	vam	dur	a	terme	una	
enquesta	entre	els	terapeutes	ocupacionals	reeixits.	El	
nostre	objectiu	 era	obtenir	 i	 proporcionar	 informació	
sobre	com	s’utilitza	ReAttach	en	 la	teràpia	ocupacio-
nal.	Per	aquest	motiu,	vam	enviar	un	qüestionari	a	tots	
els	terapeutes	reeixits	de	ReAttach,	amb	el	qual	volíem	
obtenir	respostes	a	les	preguntes	següents:

Creus que ReAttach és una intervenció de teràpia 
ocupacional? 
Com encaixes ReAttach en el teu tractament terapèutic? 
Amb quin propòsit i resultat s’aplica ReAttach? 
Pots justificar ReAttach com una intervenció de teràpia 
ocupacional dins d’un entorn multidisciplinari? 

Primeres experiències
El	novembre	de	2018	vam	enviar	19	qüestionaris,	12	
persones	els	van	retornar.	ReAttach	s’utilitza	tant	com	
a	terapeuta	ocupacional	independent	com	dins	de	les	
institucions.	Una	persona	utilitza	el	mètode	com	a	en-
trenadora.	Els	terapeutes	entrenats	treballen	en	la	cura	
d’adults,	cura	d’ancians,	psiquiatria,	i	teràpia	ocupacio-
nal	pediàtrica
ReAttach	s’utilitza	a	vegades	a	l’inici,	però	sovint	una	
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mica	més	 tard	 en	 el	 procés	 de	 tractament.	 L’elecció	
de	ReAttach	està	determinada	per	la	capacitat	del	pa-
cient	per	trencar	amb	els	seus	patrons	de	comporta-
ment.	Quan	el	 terapeuta	veu	que	hi	ha	un	bloqueig	 i	
el	pacient	adopta	estratègies	d’afrontament	passiu,	es	
tria	ReAttach.	Sortir	de	l’ésser	víctima	i	prendre	el	con-
trol	 del	 procés	 terapèutic	 s’esmenta	 sovint	 com	una	
de	les	raons.	Els	terapeutes	pediàtrics	usen	ReAttach	
per	a	problemes	en	el	processament	d’informació	sen-
sorial,	 per	 a	 l’ansietat,	 problemes	 de	 comportament,	
problemes	d’aferrament	o	problemes	relacionats	amb	
l’escola.	
ReAttach	s’utilitza	com	una	intervenció	que	crea	condi-
cions	per	aconseguir	els	objectius	de	la	teràpia	ocupacio-
nal.	Els	 terapeutes	esmenten	 “canvi	de	comportament	
en	el	pacient,	activació	del	potencial	d’aprenentatge/es-
tratègies	de	solució,	eliminació	de	creences	limitadores	
i	augment	de	la	confiança	en	si	mateix”	com	a	objectius	
comuns	per	al	 tractament	ReAttach.	A	més,	és	possi-
ble	treballar	directament	en	els	objectius	de	la	teràpia	
ocupacional	per	mitjà	de	ReAttach.	Els	terapeutes	uti-
litzen	ReAttach	un	màxim	de	cinc	vegades	i	combinen	
el	mètode	amb	altres	intervencions	com	el	tractament	
d’informació	sensorial	o	donar	consells.
	

ReAttach: una intervenció sistèmica
ReAttach	 és	 una	 intervenció	 sistèmica:	 les	 persones	
són	el	més	important,	considerats	el	sistema,	i	estan	
activament	 involucrades	 en	 el	 tractament.	 Això	 en-
caixa	dins	de	 la	visió	de	 la	 teràpia	ocupacional.	Està	
escrit	en	els	fonaments	de	la	teràpia	ocupacional	que:	
“Les	accions	de	l’home	estan	inserides	en	un	context	
sociocultural	específic	que	és	característic	de	l’home”.	

Es va trobar com a resultat en 
gairebé tots els qüestionaris 
el fet que ReAttach sigui una 
intervenció curta i efectiva, 
però sobretot segura, 
que activa les persones 
perquè passin del ‘mode de 
supervivència’ al ‘mode de 
vida’

Sortir de l’‘ésser víctima’ 
i prendre el control 

del procés terapèutic 
s’esmenta sovint com 

una raó per triar 
ReAttach
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“Aquest	context,	com	a	ambient,	sempre	serà	part	del	
procés	de	teràpia	ocupacional”	(1).	La	pregunta	de	fins	
a	 quin	 punt	 els	 terapeutes	 involucren	 al	 sistema	 es	
respon	generalment,	per	tant,	de	manera	positiva.	Els	
terapeutes	pediàtrics	indiquen	que	sempre	involucren	
al	sistema	(pares	o	cuidadors),	sovint	immediatament	
a	l’inici	del	procés	de	ReAttach.	Dins	de	la	cura	d’adults	
o	ancians,	és	menys	obvi	involucrar	al	sistema	directa-
ment,	com	per	exemple	la	parella.	Aquests	terapeutes	
indiquen	que	només	ho	fan	quan	cal	per	la	necessitat	
del	pacient.	El	sistema	s’utilitza	amb	l’objectiu	d’enfor-
tir	 l’entorn	 social,	 crear	 la	 capacitat	 o	 la	 comprensió	
per	al	pacient	 i/o	reduir	 l’estrès.	També	treballem	so-
bre	els	problemes	propis	del	sistema	quan	aquest	in-
terfereix	amb	el	funcionament	del	pacient.

Una	col·lega	em	diu:
“Una	jove	amb	una	greu	negligència	en	la	seva	joventut	
va	venir	a	mi	com	a	pacient	de	dolor:	tot	el	que	havia	
après	en	el	camp	de	la	planificació	i	l’estructuració	es-
tava	desapareixent	ràpidament.	A	poc	a	poc	va	desco-
brir	que	no	havia	après	les	coses	bàsiques	de	la	seva	
joventut:	menjar	 en	un	 temps	 raonable,	 anar	al	bany	
a	 temps,	 netejar	 una	habitació,	 etcètera.	Mentre	que	
abans	no	podia	arreglar-ho	amb	ella	per	a	crear	una	
estructura	 d’un	 dia	 o	 d’una	 setmana,	 després	 d’una	
sessió	de	ReAttach	va	tenir	èxit	per	posar	casa	seva	
raonablement	en	ordre	i	aconseguir	un	funcionament	
diari	que	fos	adequat	per	a	ella.	En	activar	les	seves	es-
tratègies	de	solució,	ara	té	èxit	allò	que	no	es	va	acon-
seguir	en	mesos”.

ReAttach és una intervenció de teràpia 
ocupacional?
A	aquesta	pregunta	11	terapeutes	van	respondre	posi-
tivament.	Van	indicar	que	amb	ReAttach	els	objectius	
terapèutics	 es	 poden	 aconseguir	 ràpidament,	 sense	

comprometre	 la	seva	pròpia	experiència.	ReAttach	és	
vist	com	un	mètode	segur	que	crea	les	condicions	per-
què	les	persones	aprenguin	i	descobreixin	noves	estra-
tègies.	S’estimula	l’afrontament	actiu,	la	qual	cosa	opti-
mitza	el	funcionament	i	la	participació.	El	procediment	
ReAttach	també	pot	abordar	qüestions	orientades	a	la	
participació.	El	fet	que	es	tracta	d’una	intervenció	curta	
i	poderosa,	però	sobretot	segura,	que	activa	les	perso-
nes	perquè	passin	del	mode	de	supervivència	al	mode	
de	vida,	va	sorgir	en	gairebé	tots	els	qüestionaris.	Amb	
ReAttach,	l’objectiu	principal	fixat	pels	terapeutes	ocu-
pacionals,	és	a	dir,	tornar	a	realitzar	activitats	significa-
tives	i	completes,	s’aconsegueix	més	ràpidament.

“Per	mi,	ReAttach	és	una	intervenció	per	a	terapeutes	
ocupacionals,	perquè	el	mètode	pot	millorar	el	funcio-
nament	 diari	 del	 pacient.	 M’agradaria	 esmentar	 una	
sèrie	de	resultats	que	pots	aconseguir	com	a	terapeu-
ta	ocupacional:	menys	problemes	en	el	seu	funciona-
ment	diari,	millora	del	seu	benestar	general,	millora	de	
la	planificació	 i	 l’organització,	més	moviment,	millora	
de	 les	seves	habilitats	de	motricitat	o	control	motriu,	
reducció	de	l’ansietat	(de	moviment),	assumpció	de	la	
seva	pròpia	responsabilitat	o	assoliment	d’un	afronta-
ment	actiu”.

Una	col·lega	va	indicar	que	a	causa	de	la	complexitat	
de	 les	 preguntes	 de	 les	 seves	 pacients	 tenia	 dubtes	
sobre	si	ReAttach	era	una	intervenció	per	a	terapeutes	
ocupacionals.	Això	es	deu	al	fet	que	a	vegades,	durant	
el	ReAttach,	els	pacients	 formulen	preguntes	que	no	
poden	vincular-se	directament	amb	els	objectius	origi-
nals	de	la	teràpia	ocupacional	i	que	van	més	enllà	de	la	
seva	experiència.	Va	indicar	que	és	important	respec-
tar	els	límits	de	la	professió.
Les	experiències	d’un	altre	terapeuta	ocupacional	que	
utilitza	ReAttach:
“Com	a	terapeuta	ocupacional,	treballo	amb	persones	
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que	sovint	se	sobrecarreguen.	Prescriure’ls	una	cosa,	
«així	és	com	es	fa»,	no	funciona,	almenys	a	 llarg	ter-
mini.	Perquè	no	és	propi,	és	 imposat.	Això	 ignora	 les	
normes,	els	valors	i	els	motius	del	seu	compartiment	
i	llavors	sorgeix	un	conflicte	intern,	que	al	seu	torn	fa	
que	es	desviï	dels	teus	consells.	Amb	ReAttach,	tinc	un	
instrument	que	permet	a	les	persones	trobar	les	seves	
pròpies	solucions	amb	el	que	saben	i	poden	fer.	A	tra-
vés	de	ReAttach	puc	ajudar	la	gent	a	canviar	els	seus	
patrons	molt	més	 ràpidament.	 A	més,	 la	 direcció	 es	
queda	més	en	el	pacient	sobre	com	abordarà	els	can-
vis.	Em	veig	com	un	instrument	que	executa	el	mètode	
ReAttach	(he	de	fer	ús	dels	meus	propis	coneixements	
i	percepcions)	i	ajuda	el	pacient	a	utilitzar	la	seva	crea-
tivitat	i	les	seves	possibilitats.	No	veig	què	podria	ser	
«no	terapèutic	ocupacional»	sobre	aquest	tema.	Fins	i	
tot	m’atreveixo	a	dir	que	necessito	cavar	menys	per	aju-
dar	a	algú	a	canviar	els	seus	hàbits.	Això	em	conver-
teix	en	un	millor	terapeuta	ocupacional”.

Conclusió i recomanacions 
L’avaluació	 entre	 els	 terapeutes	 ocupacionals	 certifi-
cats	per	ReAttach	aporta	una	bona	indicació	de	l’ocu-
pabilitat	de	ReAttach	dins	de	la	teràpia	ocupacional.	El	
mètode	sistèmic	a	curt	termini	encaixa	perfectament	
en	la	visió	de	la	teràpia	ocupacional,	que	estableix	que	
el	context	sociocultural	del	pacient	sempre	ha	de	ser	
part	de	la	intervenció	de	la	teràpia	ocupacional.	Tant	la	
teràpia	ocupacional	com	el	ReAttach	els	poden	utilit-
zar	pacients	en	diferents	edats	de	desenvolupament,	i	
amb	una	gran	varietat	de	sol·licituds	d’ajuda.	L’activa-
ció	del	desenvolupament	i	de	les	estratègies	de	solu-
ció	per	mitjà	de	ReAttach	es	considera	com	la	genera-
ció	de	condicions	per	al	compliment	dels	objectius	de	
la	teràpia	ocupacional.

Sempre	que	protegim	els	límits	de	la	nostra	professió	i	
les	nostres	competències	individuals,	és	perfectament	
possible	explicar	als	altres	per	què	ReAttach	és	 real-
ment	una	intervenció	de	teràpia	ocupacional.
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Em	dic	José,	visc	a	Santa	Coloma	però	sóc	un	ciutadà	
del	món.	Visc	amb	el	meu	germà,	ja	que	tota	la	meva	
família	ha	mort.	
Us	 explicaré	 una	 mica	 la	 meva	 vida.	 Vaig	 tenir	 una	
infància	bona	a	casa,	era	 feliç.	 I	al	col·legi	m’ho	pas-
sava	molt	 bé,	 tenia	molts	 amics;	 de	 fet,	 quan	m’han	
vist	de	gran,	s’han	alegrat	molt	de	veure’m.	Vaig	anar	
a	un	col·legi	de	Barcelona,	 lluny	d’on	vivia.	A	 l’institut	
ho	vaig	passar	molt	malament,	eren	companys	nous	i	
es	ficaven	molt	amb	mi.	Amb	16	anys	
vaig	deixar	l’institut	i	vaig	començar	a	
tenir	noves	amistats.	Vaig	començar	
a	anar	a	discoteques	i	em	vaig	ajuntar	
amb	males	 companyies.	 Vaig	 deixar	
aquestes	amistats	amb	17	anys	i	em	
vaig	posar	a	treballar	de	cambrer	fins	
als	27.	He	treballat	en	25	o	30	feines,	
però	en	cap	he	trobat	el	meu	lloc.	

He	estat	bevent	des	dels	13	anys.	La	
meva	germana	també	tenia	esquizo-
frènia,	però	ella	mai	es	va	drogar.	Per	
mi,	 la	 droga	 no	 et	 crea	 una	malaltia	
mental,	jo	crec	que	“la	bogeria	és	al	cap	i	les	drogues	
es	troben	a	la	butxaca”.
M’agrada	molt	el	futbol,	sóc	de	l’Espanyol,	del	València	
i	del	Milan.	M’encantaria	anar	a	veure	un	partit	de	fut-
bol	sense	tenir	la	necessitat	de	beure.	
M’agrada	també	la	poesia,	amb	ella	puc	expressar-me.	
M’agrada	la	poesia	que	fa	pensar.

Busco colillas me saco las albondiguillas…
No recuerdo nada, hostia anoche qué pasada. 

Me regaló una herida, cierra de noche se abre de día.
Y qué le importa a nadie cómo está mi alma, 

más triste que el silencio y más sola que la luna. 
Y qué importa ser poeta o ser basura.

Us	n’escriuré	una	de	Pablo	Neruda,	espero	que	us	agradi:

Cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma 
con pluma, pasa el invierno y deja habitaciones muer-

tas, sitios abandonados, yo trabajo y trabajo, debo 
substituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, 

fundar otra vez la esperanza.

Esperança,	 sortir	 d’aquí,	 començar	 de	 zero,	 un	 nou	

camí	de	vida.
Tinc	38	anys	i	la	meva	vida	ha	estat	molt	complicada,	
el	gener	d’aquest	2019	em	van	diagnosticar	esquizo-
frènia	 paranoide	 crònica,	 encara	 que	 jo	 crec	 que	 en	
tinc	des	de	ja	fa	anys.	Avui	dia	em	trobo	bé,	gràcies	a	
la	medicació.
Ja	fa	una	estona	que	escric	i…	em	ve	de	gust	compar-
tir	una	altra	poesia,	aquesta	de	Roberto	Iniesta.

Necesito trabajar, he aprendido a ser shirlero
ayudando a los demás a quedarse sin dinero.

Reflexions i poesia des de Torribera
DESITJOS...ESPERANCES
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M’agrada,	m’agrada	molt	tenir	idees	contradictòries,	per-
què	sé	que	sempre	que	fico	la	pota,	sé	que	tinc	raó.
Molts	pensen	i	diuen	que	sóc	un	alcohòlic,	però	per	mi	
això	és	un	insult,	és	veritat	que	he	begut	molt…	Em	consi-
dero	un	amant,	un	addicte	a	l’alcohol.

Miente el carnet de identidad. 
El bar es mi localidad.

Aquí	a	Torribera	estic	vivint	un	malson.	Jo	voldria	ser	a	
casa	però	és	clar,	per	això	he	d’estar	bé	i	encara	no	ho	
estic.	Tinc	recaigudes.
Soc	una	persona	solitària,	encara	que	m’agrada	rela-
cionar-me	amb	la	gent,	no	tinc	amics,	ni	dins	ni	fora,	el	
passat	no	el	puc	canviar	i	el futur ja l’estic canviant,	
m’explico:	 necessito	 estar	 ingressat	 una	 temporada,	

però	quan	surti	faré	les	coses	bé,	vull	fer	les	coses	bé.	
Viure	amb	el	meu	germà,	 fer	coses	amb	ell,	 veure	el	
futbol,	anar	al	Tibidabo,	fer	el	viatge	pendent	a	Extre-
madura,	anar	al	cinema…	És	 la	persona	amb	qui	puc	
comptar	en	aquesta	vida.

Acabaré	escrivint-ne	una	de	Manolo	Chinato:

Hoy morirán hojas y animales y yo no he muerto, 
me alegro de la lluvia y me alegro del viento, 

si tengo frío me caliento, 
si tengo miedo, que no lo tengo, susurro y pienso, 

y para mañana 
ya me he comido mi pequeña ración de esperanza.

José
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El perfil ocupacional en la 
pràctica quotidiana
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Terapeuta ocupacional especialitzat en salut mental i responsable de contingut del procés de rehabilitació dels CAEM. 

Mar Busquets Puig 45985457Q
Terapeuta ocupacional. Màster de salut mental comunitària. 

RESUM

Un dels dilemes actuals en la pràctica professional de la teràpia ocupacional és generar instruments ecolò-
gics, àgils i eficaços d’avaluació, que puguin ser compresos des de la persona fins a qualsevol professional 
de diferents àmbits. Aquest article pretén oferir el resultat d’un procés de reflexió i anàlisi amb els clients, 
amb les seves famílies, amb agents de la comunitat, amb terapeutes i amb altres professionals sobre les 
dimensions que cal avaluar en el marc de la salut ocupacional. El perfil ocupacional és una eina d’ajuda a 
les persones i a les seves famílies per millorar la consciència de les dimensions ocupacionals i les seves 
necessitats. En el nostre cas, ens ajuda a perfilar d’una manera més sensible els plantejaments, els mètodes, 
les oportunitats i, sobretot, el resultat final del procés d’avaluació realitzat. En ser un document escrit que es 
realitza conjuntament amb el client en el qual s’inclouen gràfics visuals on s’il·lustra la satisfacció, les for-
taleses, el projecte de vida i l’acompliment, ens ha facilitat una millor comunicació amb els clients, la resta 
dels professionals, el sistema i la comunitat sobre les aportacions de la nostra disciplina. 

Paraules clau: perfil ocupacional, projecte de vida, recuperació, procés d’avaluació, gestió de dades. 

1.INTRODUCCIÓ
El	procés	d’avaluació	en	teràpia	ocupacional	és	un	dels	
eixos	clau	en	la	intervenció	en	qualsevol	àmbit	assis-
tencial.	La	finalitat	principal	d’aquest	procés	és	guiar	i	
orientar	la	intervenció	per	proporcionar	criteris	d’ajuda	
als	projectes	de	vida	de	les	persones.	

Com	tota	professió,	els	dilemes	respecte	a	quin	tipus	
d’avaluacions	realitzar,	quan	administrar-les	 i	com	in-
terpretar-les	és	potser	un	dels	reptes	que	més	impor-
tància	tenen	en	 la	nostra	pràctica	quotidiana.	Aques-
ta	 disjuntiva	 preocupa	 tant	 terapeutes	 ocupacionals	
recentment	graduats	com	aquells	que	 tenen	un	 llarg	

recorregut	en	la	seva	praxi	assistencial	i	que	han	pas-
sat	pel	camí	de	la	recerca	de	l’instrument	idoni	que	re-
solgués	aquest	entrellat	del	procés	d’avaluació	com	a	
punt	de	partida.	

Quantes vegades ens hem sentit insatisfets amb els 
instruments utilitzats reflexionant que ens faltava “al-
guna cosa més” per tenir una visió global i holística de 
la persona i de la seva situació ocupacional?

El	propòsit	principal	d’aquest	article	és	compartir	aquest	
dilema	i	les	diferents	solucions	utilitzades	en	una	pràc-
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tica	quotidiana	concreta,	però	que	segurament	és	co-
muna	amb	altres	terapeutes	ocupacionals.
L’element	 precursor	 per	 generar	 noves	 idees,	 noves	
propostes	i	nous	reptes	en	la	nostra	realitat	assisten-
cial	ha	estat	la	utilització	de	l’anàlisi	crítica	en	els	pro-
cessos	d’atenció	derivats	dels	plans	de	qualitat	assis-
tencial,	en	els	quals	hem	estat	immersos	en	els	últims	
temps.	

Durant	 més	 de	 dues	 dècades,	 els	 instruments	 exis-
tents	que	provenien	d’altres	realitats,	uns	altres	temps	
i	altres	cultures	ens	eren	insuficients	i	poc	adaptables	

a	 les	nostres	necessitats	professionals	demandades	
per	 les	organitzacions	 i	els	equips.	En	aquest	mateix	
sentit,	una	altra	realitat	ha	estat	i	és,	en	la	nostra	expe-
riència,	que	les	persones	que	atenem	entenguin	l’ava-
luació	 duta	 a	 terme	 des	 de	 teràpia	 ocupacional,	 així	
com	les	dades	obtingudes	i	la	interpretació	d’aquestes.	
En	múltiples	ocasions	se’ns	ha	manifestat	la	necessi-
tat	de	concretar	el	procés	d’avaluació	en	un	document	
clar,	senzill,	visual	i	entenedor	per	a	la	persona	i	la	seva	
família.	Aquest	aspecte	ens	ha	dificultat	encara	més	
el	dilema	sobre	què	utilitzar	per	al	procés	d’avaluació.

2.EL CONTEXT DE LA NOSTRA REALITAT PER GENERAR 
NOVES IDEES 
Actualment	 existeixen	 necessitats	 emergents	 com	 la	
soledat	no	desitjada,	el	desequilibri	ocupacional,	els	es-
tils	de	vida	 insaludables,	etc.,	que	han	provocat	noves	
polítiques	d’atenció	com	per	exemple	la	prescripció	so-
cial.	La	pregunta	és	quin	serà	el	paper	de	la	teràpia	ocu-
pacional	en	aquestes	noves	necessitats	i	com	podrem	
dur	a	terme	processos	d’assessorament	o	consultoria	
ocupacional,	per	esmentar	alguns	exemples.	

La	realitat	de	la	vida	és	que	estem	en	un	món	de	continu	
moviment	que	comporta	processos	d’adaptació	ràpids,	
àgils	i	compatibles	amb	els	bioritmes	de	la	pràctica	as-
sistencial.	Aquest	moviment	continu	provoca	diferents	
realitats	que	en	el	nostre	cas	es	caracteritzen	per	una	
sèrie	de	variables	que,	de	forma	simplificada,	volem	mos-
trar	en	aquest	article.

1 REALITAT: LA NECESSITAT DE LA TRIPLE RESPOSTA 

Quin sistema utilitzar que tingui una triple funció? Dit 
d’una altra manera, que serveixi per a la persona, per al 
sistema/comunitat i per a la professió.

Habitualment,	 els	 terapeutes	 ocupacionals	 ens	 trobem	
amb	la	responsabilitat	de	donar	resposta	a	les	persones	
que	atenem,	al	sistema	que	ens	contracta	i	a	la	societat	en	
la	qual	vivim.	Per	aquest	motiu,	ens	referim	a	“la	triple	res-

posta”,	que	fou	la	base	de	la	necessitat	de	construir	i	gene-
rar	una	eina	d’avaluació	que	ens	ha	servit	per	a	aquestes	
tres	dimensions.	Des	d’un	 inici,	considerem	que	el	perfil	
ocupacional	podria	resultar	l’eix	vertebral	del	procés	d’ava-
luació	i	no	simplement	un	pas	inicial	ni	un	resum.	

Creiem	que	no	n’hi	ha	prou	amb	les	intervencions	espe-
cialitzades	i	conegudes	actualment	dins	de	determinats	
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serveis	 o	 sistemes,	 sinó	 que	 cal	 anar	 un	 pas	més	
enllà,	a	un	model	ecològic	i	integral	de	l’ocupació	en	
el	nostre	dia	a	dia.	Malalties	derivades	de	 les	 inte-
raccions	 amb	 la	 vida	 quotidiana	 porten	 a	 treballar	
des	de	la	vida	quotidiana	en	els	contextos	naturals.	
No	hem	de	separar	la	persona	de	la	vida	i	tractar-la	
com	“una	cosa”	que	reparem	i	després	tornem	a	in-
cloure.	Els	potencials	i	els	suports	naturals	s’han	de	
visualitzar	i	mantenir	perquè	són	la	taula	de	salvació	
del	procés	de	recuperació	per	a	molts	d’ells.	Sobre	
aquest	aspecte	apareix	el	risc,	com	a	element	clau	
del	nostre	fer.	Les	accions	d’ajuda	a	la	reconstrucció	
de	 la	 vida	 comporten	 uns	 riscos	 que	 cal	 analitzar,	
però	no	suprimir,	perquè	és	indispensable	per	al	des-
envolupament	i	l’autonomia	de	qualsevol	persona.	

El	projecte	de	vida	és	un	element	clau	en	les	avaluacions	
dels	 processos	 de	 teràpia	 ocupacional.	 L’esperança,	 la	
il·lusió,	les	experiències	positives	són	exemples	d’aspec-
tes	que	haurien	de	recollir-se	dins	del	perfil	ocupacional	
de	les	persones.	De	la	mateixa	manera,	el	plaer,	el	gau-
di	estan	íntimament	relacionats	amb	el	benestar	o	la	
felicitat.	Totes	aquestes	dimensions	són	subjectives	
per	a	la	persona	i	per	a	aquell	que	l’avaluï.	Per	aquesta	
qüestió	el	perfil	ocupacional	que	plantegem	es	basa	
en	la	pedra	angular	del	respecte	a	la	subjectivitat	i	a	
la	interpretació	personal	i	individual	que	cadascú	ge-
nerem	de	les	nostres	experiències	i	de	la	nostra	vida.	

Cal	matisar	que	l’elaboració	d’un	perfil	ocupacional	
no	és	substitutiva	de	cap	altra	eina	si	es	considera	
necessari.	Entenem	que,	si	a	un	terapeuta	l’adminis-
tració	d’una	avaluació	específica	li	resulta	suficient	
per	poder	desenvolupar	el	procés	d’intervenció,	se-
gurament	 no	 requereix	 un	 perfil	 ocupacional	 de	 la	
manera	que	el	descriurem.	Així	mateix,	si	preteníem	

treballar	sobre	projectes	de	vida	 i	sistemes	d’opor-
tunitats,	nosaltres	necessitàvem	una	avaluació	més	
àmplia	 i	 amb	 dimensions	 més	 grans	 que	 les	 que	
ofereixen	aquests	instruments	específics	que,	reite-
rem,	no	són	excloents	ni	incompatibles	amb	el	perfil	
ocupacional.	

Respecte	dels	sistemes	i	els	equips,	la	part	més	im-
portant	és	potser	el	criteri	numèric	que	atorguem	a	
les	diferents	dimensions	que	volem	avaluar.	Si	par-
tim	de	la	subjectivitat,	ens	porta	a	incloure	en	el	per-
fil	 ocupacional	mesures	 tipus	 Likert	 amb	 un	 parà-
metre	de	mesurament	entenedor	per	a	la	globalitat	
de	la	població	que	atenem.	Per	aquesta	qüestió	ens	
hem	 decantat	 per	 un	 ordre	 d’avaluació	 de	 l’1	 al	 5,	
establint	 l’1	com	a	puntuació	amb	major	problema	
o	repercussió	negativa	per	a	la	vida	de	la	persona	i	
el	5	com	a	situació	desitjada	 i	sense	necessitat	de	
suport.	

Finalment,	 necessitàvem	 una	 eina	 visual,	 pràctica	 i	
que	respongués	a	les	necessitats	tant	de	la	població	
i	el	territori	com	a	les	establertes	en	els	diagrames	de	
fluxos,	en	 la	metodologia	 i	en	els	processos	 interns	
de	 la	 institució.	Aquesta	 eina	havia	de	 recollir	 l’evo-
lució	de	les	dimensions	de	la	persona,	l’ocupació	i	el	
context	al	llarg	del	seu	procés.	Després	d’analitzar	els	
errors	i	les	dificultats	que	trobàvem	en	la	comunica-
ció	 dels	 resultats,	 vam	 considerar	 incloure	 dins	 del	
perfil	gràfics	visuals	que	permetessin	els	processos	
d’informació,	assessorament,	ajuda	i	negociació.	
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2 REALITAT: EL TREBALL PER PROCESSOS DE QUALITAT DINS DE LES ENTITATS  

Els	 processos	 de	 qualitat	 assistencial,	 el	 treball	 per	
indicadors,	 la	 vinculació	 a	 la	 concertació	 de	 serveis	
amb	tot	el	volum	de	treball	que	suposa	és	una	realitat	
creixent	en	els	 llocs	on	treballem	els	terapeutes	ocu-
pacionals.	Aquest	aspecte,	de	treballar	per	processos,	
ha	sorgit	del	canvi	que	han	dut	a	terme	les	entitats	on	
treballem,	que	han	passat	d’una	organització	tradicio-
nal	basada	en	la	verticalitat	de	les	decisions	i	plante-
jaments	a	una	organització	més	horitzontal	en	què	el	
flux	de	treball	s’ha	establert	seguint	els	processos	clau	
de	l’empresa	i	lligats	a	les	necessitats	del	client.

Els	 processos	 constitueixen	 per	moltes	 empreses	 la	
base	de	 la	seva	gestió	estratègica	 i	 són	un	nou	mo-
del	de	gestió	de	qualitat	assistencial.	Un	dels	aspectes	
destacables	del	treball	per	processos	és	la	delimitació	
i	 planificació	 de	 forma	 global	 de	 tot	 el	 conjunt	 d’ac-
cions	que	duu	a	terme	una	persona	 i	 la	seva	família,	
en	una	institució	o	servei,	a	més	de	poder	visualitzar	la	

intervenció	en	tot	el	procés	i	 la	coordinació	dels	dife-
rents	professionals	en	la	intervenció.

La	teràpia	ocupacional	no	està	exempta	del	compromís	
amb	 els	 processos	 de	 qualitat	 i	 el	 disseny	 d’aquests.	
Molts	dels	 terapeutes	hem	hagut	d’elaborar	els	diagra-
mes	de	fluxos,	que	són	la	representació	visual	de	cadas-
cun	 dels	 passos	 que	 desenvolupem	 amb	 qualsevol	
persona	o	client	atès	des	del	servei	de	teràpia	ocupa-
cional.	En	aquests	diagrames	de	flux	el	primer	pas	és	
amb	 freqüència	el	 procés	d’avaluació.	Un	dels	grans	
problemes	 és	 definir	 les	 eines	 o	 escales	 que	 s’em-
praran	en	la	totalitat	dels	casos	durant	un	període	de	
temps	i	el	fet	que	algun	d’aquests	ha	de	ser	informa-
titzat	 complint	amb	 la	 llei	 de	protecció	de	dades.	La	
dificultat	en	l’elecció	ha	portat	a	establir	que	el	resultat	
del	procés	d’avaluació	sigui	el	perfil	ocupacional	i	que	
el	disseny	del	d’aquest	permeti	la	seva	informatització,	
la	gestió	i	l’explotació	de	dades.	

3 REALITAT: INFORMÀTICA DE LA SALUT 

En	 les	 properes	 dècades,	 els	 sistemes	 sanitaris,	 els	
socials	i	els	dedicats	a	la	inserció	laboral	de	persones	
amb	vulnerabilitat	probablement	hauran	d’atendre	més	
ciutadans,	amb	més	malalties	o	síndromes	deficitàries	
i,	 tal	 vegada,	 amb	 menys	 recursos,	 tant	 econòmics	
com	humans.	Aquesta	tendència	és	una	realitat	amb	
la	qual	convivim	en	l’actualitat.	Per	adequar	la	previsió	
d’una	demanda	creixent	a	la	disminució	dels	recursos	
no	hi	haurà	una	altra	solució	que	redissenyar	els	sis-
temes,	 que	 hauran	 de	 ser	 abans	 de	 res	 sostenibles,	
eficaços	 i	 eficients.	 Encara	que	els	objectius	primor-
dials	de	cada	sistema	es	defineixen	políticament,	per	
aconseguir	que	es	puguin	complir	i	mantenir	caldrà	el	

desenvolupament	de	la	disciplina	de	la	informàtica	de	
la	salut	i	la	preparació	de	metodologies	i	eines	compa-
tibles	amb	aquesta	cultura	organitzativa,	tal	com	hem	
esmentat	anteriorment.	

En	aquesta	 tendència	de	 la	 informatització	dels	pro-
cessos	 professionals,	 els	 terapeutes	 hem	 hagut	 de	
definir	el	nostre	procés,	amb	les	eines	i	sistemes	que	
haurien	de	ser	o	han	estat	informatitzats	com	a	eix	ver-
tebral	de	la	pràctica	assistencial.	I	en	aquest	moment	
el	periple	de	la	recerca	d’instruments,	escales	o	siste-
mes	d’avaluació	és	el	 primer	gran	 repte	amb	el	qual	
ens	trobem.	A	molts	terapeutes	ocupacionals	la	pràc-
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tica	assistencial	ens	ha	derivat	durant	llargs	períodes	
a	buscar	instruments	o	mecanismes	que	visualitzaran	
l’aportació	de	la	professió	en	el	seu	dia	a	dia,	aspecte	
que	ens	ha	resultat	costós,	complex	i	que	ha	compor-
tat	generar	divisió	d’opinions,	 i	 llargs	i	densos	debats	
sobre	l’eina	més	adequada.	A	més,	una	de	les	conside-
racions	que	s’ha	tingut	en	compte	és	que	la	informatit-

zació	d’un	procés	que	englobi	avaluació,	planificació,	
disseny	i	avaluació	ha	de	ser	simplificada,	mantinguda	
en	el	 temps	 i	compatible	amb	els	sistemes	 informà-
tics	utilitzats	en	les	entitats	o	institucions.	El	perfil	que	
presentem	en	 aquest	 article	 ha	 estat	 desenvolupat	 i	
implementat	 durant	 l’última	 dècada,	 i	 és	 compatible	
amb	el	que	s’ha	exposat	anteriorment.	

3.FINALITAT
La	finalitat	principal	de	l’article	és	donar	a	conèixer	i	com-
partir	l’instrument	utilitzat	que	sorgeix	de	les	necessitats	
professionals	i	de	les	persones	que	atenem	en	el	seu	dia	
a	dia.

La	 realització	del	 perfil	 ocupacional	 pretén	ajudar-nos	a	
conèixer	la	persona,	els	seus	potencials	i	les	seves	adver-
sitats	en	 les	diferents	àrees	d’acompliment	ocupacional,	
els	seus	valors,	els	seus	interessos	i	il·lusions,	la	seva	for-
ma	de	vida	i	els	suports	interns	i	externs	amb	els	quals	pot	
comptar	a	l’hora	de	desenvolupar	el	seu	projecte	de	vida.	
Això	ens	permet	identificar	les	necessitats	ocupacionals	
que	hem	d’abordar	de	les	persones	que	atenem	i	donar	va-
lor	també	a	les	seves	motivacions,	il·lusions	i	aspiracions.	

El	desajust	en	el	nostre	equilibri	ocupacional	pot	provo-
car	múltiples	problemes	de	salut	mental	i	salut	física.	Per	
aquest	motiu,	és	imprescindible	crear	una	eina	de	teràpia	
ocupacional	per	a	la	prevenció,	la	conscienciació	i	el	trac-
tament	ocupacional.
A	 la	vida	cal	comprendre	 i	saber	de	manera	conscient	
què	és	allò	que	ens	atreu,	ens	agrada,	ens	provoca	be-

nestar	i	felicitat	i	ens	proporciona	equilibri.	La	conscièn-
cia	ocupacional	ens	ajuda	a	conèixer	per	què	realitzem	
certes	activitats,	per	què	necessitem	certes	estructures	
en	el	nostre	acompliment	diari	 i	quins	suports	 interns	 i	
externs	són	fonamentals	per	a	 la	salut	ocupacional	de	
qualsevol	 persona.	 Per	 aquesta	 raó,	 és	 imprescindible	
conèixer-nos	i	aprofundir	en	els	nostres	gustos,	desitjos,	
atraccions	i	impulsos,	que	són	vitals	per	al	nostre	desen-
volupament	com	a	éssers	ocupacionals	i,	per	tant,	s’han	
d’avaluar	i	quantificar	d’alguna	manera.	

Potser	un	dels	reptes	més	importants	de	la	professió	si-
gui	desenvolupar	la	consciència	ocupacional	en	les	per-
sones	que	atenem	i	en	la	societat.	Vivim	en	un	món	que	
no	és	conscient	de	les	seves	ocupacions	quotidianes	ni	
dels	elements	ocupacionals	que	alteren	o	posen	en	risc	
la	seva	salut.	Per	això	són	necessaris	documents	clars,	
visuals	i	entenedors	per	a	aquell	client	que	sigui	avaluat	
des	de	teràpia	ocupacional.	
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4.DIMENSIONS DEL PERFIL
El	perfil	ocupacional	que	presentem	en	aquest	article	
consta	de	5	dimensions:
•	 Acompliment	ocupacional
•	 Components	de	l’acompliment
•	 Projecte	de	vida
•	 Estil	de	vida	i	patró	de	satisfacció
•	 Fortaleses	i	suports.
Aquestes	 dimensions	 es	 desglossen	 en	 43	 ítems	 o	
subapartats.	 La	 forma	 de	 puntuació	 és	 a	 través	 del	
mètode	Likert	amb	5	nivells	de	possibilitat	(de	proble-
ma	greu	a	sense	problema).	S’han	garbellat	les	dimen-
sions	 que	 consideràvem	 principals	 o	 fonamentals	 i	
durant	un	període	de	dos	anys	d’aplicació,	delimitant	
l’apartat	idoni	dels	ítems	conjuntament	amb	els	clients	
a	qui	s’aplicava	l’instrument.	El	temps	d’aplicació	esti-
mat	és	entre	30	i	45	minuts.

El	criteri	i	la	norma	per	a	la	valoració,	que	es	pren	com	
a	referència,	són	el	projecte	de	vida	de	les	persones	i	
els	seus	 llocs	de	vida.	Considerem	que	 les	persones	
han	de	viure	i	desenvolupar-se	en	el	seu	entorn	socio-
cultural.	El	període	sobre	el	qual	es	valora	el	perfil	ocu-

pacional	és	l’últim	mes,	seguint	la	pauta	d’altres	instru-
ments	d’avaluació	que	determinen	els	últims	30	dies	
com	a	referència	per	a	l’aplicació	d’aquesta.
La	importància	d’aquest	perfil	està	basada	en	la	sub-
jectivitat	de	les	persones	en	les	diferents	dimensions	
de	la	seva	vida	ocupacional	i	a	atorgar	visibilitat	al	su-
port	requerit	en	el	desenvolupament	del	seu	projecte	
de	vida.	A	continuació,	s’il·lustren	les	diferents	dimen-
sions	que	componen	el	perfil	ocupacional.

En	totes	les	dimensions	del	perfil	ocupacional	el	resul-
tat	final	és	la	mitjana	del	total	dels	ítems.	Els	diferents	
espais	 de	 la	 part	 posterior	 són	 les	 diferents	 dates	o	
períodes	en	què	es	duu	a	terme	l’avaluació	d’aquesta	
dimensió.	Pel	que	hem	observat	en	la	nostra	pràctica,	
considerem	que	no	cal	aplicar	totes	les	dimensions	en	
una	mateixa	data,	sinó	que	es	poden	avaluar	per	sepa-
rat	en	un	període.	Aquest	aspecte	de	flexibilitat	permet	
utilitzar	el	perfil	i	cadascuna	de	les	seves	dimensions	
en	congruència	amb	 la	persona,	 la	 seva	situació	 i	 el	
seu	procés.

4.1. ÀREES D’ACOMPLIMENT OCUPACIONAL 

En	la	figura	1	es	mostra	la	primera	dimensió	de	l’acompliment	ocupacional	utilitzada	en	aquest	perfil.	Les	àrees	
d’acompliment	ocupacional	són	àmplies	categories	de	l’activitat	humana	que	formen	part	de	la	vida	quotidiana.	
Aquestes	àrees	organitzen	totes	les	ocupacions	humanes	del	dia	a	dia.	En	aquest	apartat	del	perfil	ocupacional	
no	s’hi	avaluen	les	habilitats	o	capacitats	de	la	persona	a	l’hora	de	realitzar	aquestes	tasques,	tampoc	si	sap	
realitzar-les,	sinó	que	es	valora	si	la	persona	les	realitza	o	no	de	manera	autònoma	i	funcional	durant	l’últim	mes.
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ÀREES DE L’ACOMPLIMENT OCUPACIONAL   

 

1 

Problema 
greu 

2 

Problema 
important 

3 

Problema 
lleu 

4 

Requereix 
recolzament 

5 

Sense 
Problema 

1. Comprensió i comunicació X X    

2. Manejar / utilitzar l’entorn X   X  

 3. Cura personal X X    

4. Relacionar-se amb altres persones X   X  

5. Tasques de la llar X  X   

6. Oci i temps lliure X  X   

7. Feina laboral / Contribució societat X  X   

8. Educació / formació  X X   

9. Participació en societat X  X   

10. Descans/ son  X  X  

Mitjana  05/18 = 1,2 07/19 = 3,1    

 

Figura	1:	Dimensió	de	l’acompliment	ocupacional	

Les	categories	seleccionades	dins	de	les	àrees	de	l’acompliment	provenen	de	diferents	fonts.	Hi	ha	sis	dominis	
de	la	classificació	internacional	de	la	funcionalitat	i	la	discapacitat	de	l’Organització	Mundial	de	la	Salut	(OMS)1,	
tres	del	marc	de	treball	de	l’American	Occupational	Therapy	Association	(AOTA)2	i	el	patró	del	son/descans	que	
considerem	fonamental	dins	d’aquest	apartat.	En	l’apartat	7	incloem	el	treball	i	també	la	necessitat	d’avaluar	la	
contribució	a	la	societat	en	el	mateix	apartat.	Aquesta	consideració	sorgeix	de	la	quantitat	de	persones	avalua-
des	que	tenen	una	incapacitat	laboral	permanent	o	absoluta,	però	que	són	productives	amb	la	societat	a	través	
de	la	seva	contribució	en	tasques	i/o	projectes.
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4.2.COMPONENTS OCUPACIONALS PER A L’ACOMPLIMENT 

En	 la	 figura	 2	 es	mostren	 els	 components	 ocupacionals	 de	 l’acompliment	 o	 també	 considerats	 habilitats	 o	
capacitats.	Aquesta	dimensió	va	ser	un	dels	dilemes	principals	a	l’hora	de	dissenyar	el	perfil	ocupacional.	Des-
prés	d’aplicar	l’instrument	ens	plantejàvem	extreure	aquest	apartat	que	provenia	del	Model	d’Ocupació	Humana	
(MOHO)3	però,	després	de	reflexionar	amb	altres	terapeutes	 i	amb	els	clients	als	quals	se’ls	administrava	el	
perfil,	vam	arribar	a	la	determinació	de	mantenir	aquestes	tres	dimensions	dels	components	com	un	subapar-
tat	d’aquest.	La	motivació	consideràvem	que	era	una	fortalesa	de	la	persona	i	per	això	la	incloem	en	l’última	
dimensió,	així	com	les	demandes	de	l’entorn	que	són	part	del	llindar	de	suports	que	té	cada	persona.	El	patró	de	
l’ocupació	ens	encaixava	en	la	tercera	dimensió,	“estil	de	vida	i	benestar”,	pel	fet	de	ser	un	apartat	que	avalua	la	
rutina,	l’estil	i	el	patró	de	l’ocupació.	D’aquesta	manera	intentàvem	evitar	la	duplicitat	dels	termes.	En	la	mateixa	
línia,	les	habilitats	de	comunicació	les	hem	diferenciat	de	la	“comprensió	i	comunicació”	de	l’acompliment	ocu-
pacional.	Per	a	les	persones	era	més	clarificador	avaluar	per	separat	les	habilitats	de	comunicació,	que	poden	
estar	alterades	o	no,	amb	la	posada	en	escena	en	situacions	de	vida	en	què	la	persona	pot	comunicar-se	sense	
problemes	malgrat	les	dificultats	que	podia	tenir	en	aquestes	habilitats.	En	habilitats	de	processament	i	en	ha-
bilitats	motores	l’energia	és	un	dels	aspectes	fonamentals	que	ens	interessa	avaluar.

Figura	2.	Dimensió	dels	components	del	perfi

4.3.PROJECTE DE VIDA

La	tercera	dimensió	del	perfil	està	destinada	al	projecte	de	vida	de	les	persones	i	en	la	figura	3	s’il·lustren	els	
subapartats	que	s’avaluen.	El	projecte	de	vida	és	un	terme	que	hem	estat	utilitzant	des	de	principis	de	segle	en	
els	nostres	plans	d’intervenció.	És	potser	el	terme	que	més	complexitat	deriva	en	els	processos	d’avaluació.
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Però	és	un	dels	eixos	fonamentals	de	l’aportació	i/o	ajuda	que	la	professió	realitza	sobre	les	persones	i	els	seus	
llocs	de	vida.	Arribar	a	la	determinació	de	quins	són	els	apartats	que	la	persona	ha	d’avaluar	en	el	seu	projecte	
de	vida	ens	té	submergits	en	denses	i	complicades	reflexions	sobre	la	idoneïtat	dels	conceptes.	Per	això,	vam	
determinar	treballar	durant	aquests	últims	5	anys	sobre	els	projectes	de	vida	amb	més	de	1.000	persones	sobre	
com	es	comprenen	els	projectes	de	vida;	quin	podria	ser	un	possible	contínuum;	per	què	incorporar-hi	l’espe-
rança,	el	plaer	o	les	experiències	positives,	etc.	Tots	aquests	apartats	han	estat	reflexionats	a	través	de	grups	
d’autoanàlisi,	amb	terapeutes,	clients,	famílies	i	professionals	de	diferents	àmbits.	També	s’ha	buscat	respostes	
en	 la	 literatura	a	través	del	model	de	recuperació4,	filosofies	com	l’ikigai	5,	 la	cultura	hindú	amb	la	medicina	
aiurvèdica,	la	psicologia	positivista,	el	hygge	dels	danesos6	o	les	aportacions	de	la	felicitat	de	Tal	Ben-Shahar7,	
per	citar	alguns	exemples.

Per	l’extensió	d’aquest	article	ens	és	impossible	explicar	cadascun	dels	ítems,	però	és	important	matisar	que	
cal	consensuar	amb	la	persona	com	entén	cadascun	dels	punts.	Si	hi	ha	algun	ítem	que	genera	controvèrsia	no	
s’avalua	i	la	mitjana	es	fa	a	raó	dels	apartats	avaluats.

Figura	3.	Dimensió	del	projecte	de	vida
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Un	aspecte	que	sí	que	volem	ressaltar	és	el	contínuum	sobre	el	qual	ens	movem	per	comprendre	els	elements	
que,	des	del	nostre	punt	de	vista,	van	implícits	en	el	projecte	de	vida.	El	punt	positiu	d’inici	és	l’esperança,	tal	com	
s’identifica	en	el	model	de	recovery4,	per	sota	de	l’esperança	situem	els	aspectes	vulnerables	o	negatius	del	
projecte	de	vida	com	el	desequilibri,	l’ambigüitat,	el	descontent	i,	finalment,	la	desesperança.	
En	canvi,	si	la	persona	ha	d’avaluar	el	seu	projecte	de	vida,	els	aspectes	previs	o	que	componen	la	idea	del	signi-
ficat	ocupacional,	en	la	nostra	experiència	són	el	plaer,	el	gaudi,	les	experiències	positives,	la	il·lusió,	el	fet	d’estar	
connectat	i	la	pertinença	a	grups,	les	metes	i	els	objectius	i,	finalment,	l’orientació	del	projecte	
l’harmonia	de	vida,	tal	com	s’il·lustra	a	continuació	en	la	figura	4.	

ESPERANÇA

Figura	4.	Contínuum	del	projecte	de	vida

4.4.ESTIL DE VIDA I BENESTAR

La	quarta	dimensió	del	perfil	està	destinada	a	l’estil	de	vida	i	el	benestar	de	les	persones	i	en	la	figura	5	s’il·lustren	
els	subapartats	que	s’avaluen.	Un	dels	elements	fonamentals	del	procés	d’avaluació	des	de	la	nostra	disciplina	
és	la	rutina	ocupacional	de	les	persones.	En	aquest	apartat	ens	trobàvem,	una	altra	vegada,	amb	el	dilema	moral	
i	professional	de	valorar	i	establir	com	és	una	rutina	ocupacional	equilibrada,	variada,	satisfactòria	o,	en	definiti-
va,	adequada	per	a	la	salut	dels	individus.	Com	que	no	vam	poder	atorgar	uns	paràmetres	de	normalitat,	per	la	
diversitat	d’elements	culturals	i	individuals	de	les	persones,	vam	decidir	seguir	la	línia	amb	què	vam	començar	el	
perfil	ocupacional,	que	parteix	de	la	subjectivitat	i,	per	tant,	que	pogués	ser	el	mateix	usuari	qui	valorés	si	el	seu	
patró	ocupacional	és	satisfactori	per	ell	o	no,	i	així	mateix	en	la	resta	dels	ítems	d’aquesta	dimensió.	

En	aquest	apartat,	el	nostre	propòsit	ha	estat	l’avaluació	global	del	benestar	i	de	l’estructura	de	vida.	Això	ens	
va	dur	a	avaluar	des	de	la	planificació	i	la	gestió	de	les	improvisacions	de	la	vida	de	forma	efectiva	i	satisfac-
tòria,	fins	a	la	varietat	d’ocupacions	i	l’equilibri.	Per	facilitar	l’avaluació	s’elabora	el	gràfic	del	patró	de	la	rutina	i	
la	satisfacció,	utilitzant	l’autoanàlisi	ocupacional	com	a	mètode	principal.	Un	altre	aspecte	que	s’ha	considerat	



41COMPARTINT CONEIXEMENT | 

important	són	les	diverses	responsabilitats	que	les	persones	hem	de	tenir.	Per	aquesta	raó,	hem	diferenciat	la	
responsabilitat	sobre	la	salut,	la	vida	i	les	oportunitats	i/o	llocs	de	vida.

ESTIL DE VIDA I BENESTAR 
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Problema 
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Sense 
Problema 

1. Planificació de la rutina X  X   

2. Equilibri de la rutina X   X  

3. Diversitat en la rutina  X   X  

4. Satisfacció amb l’estil de vida X   X  

5. Responsabilitat sobre la salut X  X   

6. Responsabilitat sobre la vida X  X   

7. Responsabilitat sobre els seus 
llocs de vida 

 X  X  

Mitjana 05/18 = 1,1 07/19 = 3,6    

 
Figura	5.	Dimensió	de	l’estil	de	vida	i	benestar

Gràfic del patró de rutina i satisfacció:
L’estructura	del	gràfic	del	patró	de	rutina	i	satisfacció	il·lustrat	en	la	figura	6	és	el	següent:

•	 En	l’eix	x	es	distribueixen	d’esquerra	a	dreta	les	24	hores	del	dia	i	les	activitats	que	duu	a	terme	la	persona	en	
un	dia	qualsevol.

•	 En	l’eix	y	hi	ha	3	dimensions:	m’agrada,	m’agrada	més	o	menys	i	no	m’agrada.	De	tal	manera	que	la	persona	
pot	anar	puntuant	la	seva	satisfacció	en	cadascuna	de	les	seves	ocupacions.	
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Figura	6.	Gràfic	del	patró	de	rutina	i	satisfacció

Aquest	gràfic	il·lustra	de	manera	senzilla	i	visual,	tant	per	al	professional	com	per	a	l’usuari,	la	satisfacció	que	
li	genera	el	seu	patró	de	rutina	ocupacional.	Aquest	format	permet	coanalizar	(persona	i	terapeuta)	els	espais	
del	dia	de	menys	satisfacció	i	cercar	solucions.	De	la	mateixa	manera,	facilita	la	consciència	del	nostre	fer	i	els	
múltiples	problemes	o	dificultats	que	provoquen	en	la	salut	rutines	d’insatisfacció	mantingudes.	Cal	matisar	que	
el	patró	de	rutina	es	pot	fer	de	diversos	dies,	la	comparativa	d’un	dia	intersetmanal	o	de	finalització	de	setmana,	
o	fins	i	tot	el	resum	de	la	percepció	d’un	mes.

4.5.FORTALESES I SUPORTS

La	5a	dimensió	del	perfil	està	destinada	a	les	fortaleses	i	els	suports	del	context	de	les	persones.	A	la	figura	
7	s’il·lustren	els	subapartats	que	s’avaluen.	Un	procés	de	canvi	a	través	del	qual	les	persones	milloren	la	seva	
salut	i	benestar	comporta	una	vida	autodirigida	i	en	què	les	persones	s’esforcen	per	aconseguir	el	seu	màxim	
potencial.	Per	això,	entenem	que	 identificar	 les	fortaleses,	visualitzar-les	 i	ser-ne	conscients	és	 la	manera	de	
donar	suport	a	les	persones	per	assumir	la	responsabilitat	personal	de	la	seva	pròpia	cura	i	del	viatge	cap	a	la	
recuperació.	
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En	aquest	sentit,	i	en	concordança	amb	tots	els	apartats	anteriors,	el	dilema	de	quines	són	les	fortaleses?,	com	
identificar-les?	ha	estat	i	segueix	sent	part	de	la	nostra	recerca.	En	aquest	article	mostrem	de	manera	simpli-
ficada	els	elements	que	a	dia	d’avui	hem	seleccionat	dins	d’aquesta	dimensió.	Creiem	que	ningú	negaria	 la	
importància	del	control	i	l’elecció	de	les	persones	en	la	seva	pròpia	vida,	però	en	la	nostra	opinió	necessitàvem	
un	element	previ:	l’autoconeixement.	En	la	mateixa	línia,	l’actitud	positiva	és	la	pedra	angular	del	canvi	cap	a	la	
recuperació,	junt	amb	la	capacitat	d’adaptació	i	la	perseverança.	Cal	destacar	que	l’autoconeixement	facilita	te-
nir	major	consciència	dels	suports	que	es	disposen	i	es	necessiten.	Finalment,	la	sol·licitud	d’ajuda	creiem	que	
és	un	ítem	imprescindible	per	avaluar,	és	una	fortalesa	de	les	persones	demanar	ajuda	en	el	moment	adequat.	
Respecte	als	suports	externs,	s’avaluen	set	dimensions	fonamentals	a	la	vida,	com	són	els	amics,	la	família,	la	
llar	o	les	oportunitats.	Un	ítem	que	genera	ambigüitat	en	la	seva	comprensió	és	el	de	l’economia.	En	aquest	ítem	
s’avaluen	tant	els	recursos	econòmics	com	la	gestió	d’aquests	per	part	de	la	persona.	

FORTALESES I SUPORTS 
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2. Elecció i control X X    

3. Actitud positiva X  X   

4. Adaptabilitat  X X   

5. Perseverança X   X  

6. Consciencia de suport  X  X  

7. Sol·licitud d’ ajuda X X    

Mitjana 05/18 = 1,3 07/19 = 3    

8. Demandes generals de l’entorn  X  X  

9. Economia X  X   

10. Llar    XX  

11. Família   XX   

12. Amics X X    

13. Grups socials X  X   

14. Oportunitats X   X  

Mitjana 05/18 = 1,8 07/19 = 3,4    

 

Figura	7.	Dimensió	de	fortaleses	i	suports
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Gràfic de fortaleses i suports:

El	gràfic	de	fortaleses	i	suports	és	en	format	de	teranyina,	de	manera	que	la	menor	puntuació	(1)	es	troba	al	mig	
i	la	major	puntuació	(5)	a	les	arestes	externes.	
Aquest	disseny	permet	il·lustrar	que,	com	més	suports	i	fortaleses	tingui	una	persona,	la	base	de	la	tela	és	més	
ampla,	com	una	metàfora	dels	aspectes	que	ajuden	a	reduir	la	vulnerabilitat	de	les	persones	o,	dit	d’una	altra	
manera,	els	aspectes	positius	i	protectors	que	impulsen	les	persones	a	desenvolupar	els	seus	projectes	de	vida.	
A	la	part	dreta	del	gràfic	estan	distribuïts	els	ítems	de	les	fortaleses	internes	i	a	la	banda	esquerra	els	suports	
externs,	i	es	pot	comparar	si	s’ha	de	reforçar	més	l’interior	de	la	persona	o	els	aspectes	del	seu	entorn.	
A	la	figura	8	s’il·lustra	el	gràfic	que	sorgeix	d’una	avaluació.	Si	es	duen	a	terme	diferents	avaluacions	en	diferents	
períodes,	es	visualitzarien	dos	colors	en	el	gràfic.	Se’n	poden	realitzar	tantes	com	es	consideri	entenedor	per	a	
la	persona.
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Figura	8.	Gràfic	de	fortaleses	i	suports
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5.RESUM DEL PERFIL OCUPACIONAL

L’última	part	del	perfil	n’és	el	resum,	que	es	duu	a	terme	mitjançant	un	gràfic	que	recull	les	5	dimensions	avalua-
des	i	que	permet	realitzar	comparatives	en	diferents	períodes.	En	la	figura	9	s’il·lustra	l’exemple	de	la	situació	
d’una	persona	avaluada	en	dos	períodes.	Aquests	gràfics	s’analitzen	conjuntament	amb	el	client.	

El	gràfic	resum	pretén	il·lustrar	de	manera	visual	i	senzilla	la	mitjana	obtinguda	en	cadascuna	de	les	dimensions	
del	perfil	ocupacional,	dividint	la	dimensió	de	fortaleses	i	suports	en	dos	apartats	per	diferenciar	les	fortaleses	
internes	del	mateix	individu	dels	suports	externs	que	té	al	seu	entorn.	

•	 A	l’eix	x	del	gràfic	es	distribueixen	les	dimensions	per	valorar	en	el	gràfic:	acompliment	ocupacional,	components	
de	l’acompliment,	projecte	de	vida,	estil	de	vida	i	benestar,	fortaleses	internes	i	suports	externs.	

•	 l’eix	y	es	troba	la	numeració	de	les	mitjanes	de	les	diferents	dimensions,	creant	una	línia	contínua	que	uneix	
les	diferents	dimensions.	Com	que	el	perfil	ocupacional	és	una	eina	que	es	pot	i	és	recomanable	administrar	
en	diversos	moments	del	procés	de	l’usuari	o	usuària,	el	gràfic	permet	veure	l’evolució	al	llarg	del	temps	en	
totes	les	dimensions	valorades.
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Figura	9.	Gràfic	resum	del	perfil	ocupacional
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El	fet	de	realitzar	el	perfil	i	la	seva	anàlisi	conjuntament	
amb	 la	 persona	 promou	 una	major	 consciència	 de	 la	
salut	ocupacional	en	les	poblacions	que	atenem,	fet	que	
facilita	l’aprenentatge	i	la	identificació	dels	aspectes	del	
seu	acompliment	ocupacional	i	de	la	seva	manera	de	viu-
re	i,	en	conseqüència,	de	les	seves	pròpies	necessitats.	
Facilitar	la	informació	de	la	seva	situació	i	els	avenços	i/o	
retrocessos	que	es	fan	millora	el	compromís	amb	el	seu	
procés	i,	per	tant,	amb	la	seva	vida.	

Aquest	és	un	dels	principals	reptes	del	paradigma	de	reco-
very4:	promoure	que	les	persones	aprenguin	a	identificar	
i	potenciar	els	seus	suports	per	poder	participar	en	la	co-
munitat	i	sentir-se’n	part.	Això	significa	que	les	persones	
amb	problemes	d’acompliment	ocupacional	poden	pren-
dre	les	seves	pròpies	decisions,	perseguir	les	seves	espe-
rances,	seleccionar	i	participar	en	ocupacions	significati-
ves	i	construir	un	projecte	de	vida	més	enllà	de	qualsevol	
diagnòstic	o	patologia.	

D’altra	banda,	el	perfil	ocupacional	ens	ajuda	a	establir	
una	 relació	 horitzontal	 i	 de	 confiança	 entre	 la	 persona	

que	acudeix	al	nostre	servei	i	el/la	terapeuta	ocupacional,	
col·locant	la	persona	com	a	protagonista	del	seu	procés	
i	encarregada	de	guiar-lo	i	responsabilitzar-se’n.	És	a	dir,	
l’experiència	de	la	persona	passa	per	davant	de	la	saviesa	
del	professional	i	és	ella	qui	decideix	sobre	la	seva	vida.	
Això	no	vol	dir	que	el	professional	quedi	exclòs	del	procés	
de	recuperació,	ell	ha	de	donar	suport,	guiar	i	aconsellar,	
però	sense	prendre	les	decisions	per	i	per	a	la	persona.	
Per	aquesta	raó	el	perfil	acaba	sent	un	document,	senzill,	
visual,	entenedor	que	es	lliura	a	la	persona,	que	és	qui	ha	
de	tenir	la	informació	del	seu	procés.	

En	definitiva,	aquestes	reflexions	ens	han	portat	a	com-
partir	 les	nostres	 idees	a	través	d’un	article	que	descri-
gui	 el	 disseny	 i	 l’engegada	 d’un	 perfil	 ocupacional	 que	
doni	 resposta	 als	 diferents	 reptes	 i	 desafiaments	 que	
sorgeixen	des	de	la	nostra	realitat	quotidiana,	mantenint	
l’essència	dels	diferents	elements	implícits	en	el	projecte	
de	vida	de	les	persones,	en	la	intervenció	ocupacional,	en	
la	gestió	de	dades	dins	de	les	organitzacions	laborals	 i	
que	es	poden	adaptar	a	les	necessitats	i	reptes	futurs	de	
la	teràpia	ocupacional.
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Accés a l’Àrea del Col·legiat / Perfil: tots	els	col·le-
giats	 disposen	 d’un	 nom	d’usuari	 i	 contrasenya	 per	
accedir	a	una	àrea	de	la	pàgina	web	amb	informació	
rellevant	 i	 restringida	 per	 als	 col·legiats	 i	 d’un	 perfil	
professional	on	mostrar	les	dades	que	cada	col·legiat	
desitgi.
Comunicacions:	 el	 COTOC	 edita	 La	 Revista	 del	 CO-
TOC,	una	publicació	semestral	per	als	seus	col·legiats;	
publica	de	manera	regular	notícies	d’actualitat	relacio-
nades	amb	la	professió;	mensualment	envia	el	Breus,	
un	butlletí	electrònic	amb	un	recull	de	les	notícies	més	
rellevants	d’aquest	període.
Biblioteca:	el	COTOC	té	a	la	disposició	dels	col·legiats	
el	servei	de	Biblioteca,	amb	un	fons	documental	al	ser-
vei	dels	col·legiats.
Carnet de col·legiat: document	identificatiu	com	a	te-
rapeuta	ocupacional	col·legiat
Formació contínua:	 els	 col·legiats	 podran	 gaudir	 de	
descomptes	especials	en	els	cursos	que	organitza	el	
COTOC.	També	podran	gaudir-ne	en	aquelles	entitats	
amb	conveni	signat.
Jornades del COTOC: el	 COTOC	 realitza	 durant	 tot	
l’any	diferents	jornades,	algunes	de	les	quals	gratuïtes	
com	les	pròpies	del	Col·legi.	
Intercanvi professional:	des	del	COTOC	s’organitzen	
diferents	espais	d’intercanvi	com	són	xerrades,	la	ce-
lebració	del	 dia	de	 la	TO,	 intercanvis	 formatius	 entre	
col·legiats...
Comissions delegades de la junta de govern i sec-
cions (grups d’especialització i grups territorials):	són	
agrupacions	de	persones	col·legiades	que	desenvolu-
pen	activitats	relacionades	amb	una	temàtica	concreta	

en	benefici	dels	seus	propis	objectius	i	de	les	finalitats	
de	l’entitat
Comissió Científica:	es	crea	la	primera	Comissió	Cien-
tífica	del	COTOC.	L’objectiu	és	contribuir	al	desenvolu-
pament	científic	de	 la	 teràpia	ocupacional,	promoure	
l’esperit	de	recerca	dins	de	la	nostra	professió	i	contri-
buir	a	ampliar	les	evidències	científiques	pròpies	de	la	
disciplina.
Consell deontològic:	 té	 com	a	objectiu	 fer	difusió-dina-
mització	del	codi,	fer	formació	sobre	el	codi	deontològic,	
valorar	possibles	casos	amb	conflicte	ètic	provinents	de	
ciutadans	o	dels	mateixos	col·legiats,	aplicar	el	codi	deon-
tològic	del	COTOC	als	casos	amb	conflicte	ètic	i	crear	una	
ruta	i	protocol	de	demanda	i	valoració	de	situacions	que	
tinguin	conflicte	ètic.
Assessorament laboral, fiscal i jurídic:	els	col·legiats	
podran	disposar	d’assessorament	sense	cost	addicio-
nal	amb	una	empresa	externa	i	gaudir	d’un	descompte	
especial	en	les	gestions	dutes	a	terme.	
Borsa de treball:	el	COTOC	ofereix	un	servei	de	borsa	
de	treball	exclusiu	per	als	col·legiats.	
Consulta les novetats a la nostra web! 
Assegurança de responsabilitat civil professional:	
els	col·legiats	podran	gaudir	opcionalment	d’aquesta	
pòlissa	col·lectiva	a	un	preu	molt	reduït.	
Descomptes a entitats amb conveni:	el	COTOC	dispo-
sa	d’una	sèrie	de	convenis	signats	amb	diferents	empre-
ses	per	tal	que	els	col·legiats	puguin	gaudir	d’una	sèrie	
de	descomptes	en	les	seves	compres.	I... a l’última pà-
gina es detallarà quins descomptes s’ofereixen!

Serveis als col·legiats:

SERVEIS COL·LEGIALS 
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Descomptes per a col·legiats

Crishe Proyectos Integrales SL.

 
Si	el	col·legiat	autoritza	l’exclusivitat	de	la	venda	del	seu	
habitatge,	es	faran	càrrec	del	cost	del	certificat	energè-
tic	i	de	la	cèdula	d’habitabilitat.	Si	l’habitatge	ja	presenta	
certificat	energètic	i	cèdula	d’habitabilitat,	oferiran	des-
compte	en	honoraris.	Si	el	col·legiat	autoritza	l’exclusi-
vitat	del	lloguer	del	seu	habitatge,	es	faran	càrrec	de	la	
gestió	del	canvi	de	subministraments.

Viemocions

Ofereix	un	10%	de	descompte	en	tots	els	paquets	i	al-
tres	productes	turístics,	tant	en	els	estàndard	oferts	al	
nostre	web,	com	en	els	que	es	puguin	fer	a	mida	sota	
petició.	A	més	es	podran	fer	ofertes	puntuals	amb	con-
dicions	més	avantatjoses.	

Contacta’ns i et donem el codi descompte!

J. Guzman Ajudes Tècniques i Ortopèdia.

10%	de	descompte	en	qualsevol	compra	que	realitzin	
els	col·legiats	a	 les	botigues	J.	Guzmán.	Ara	J.	Guz-
mán	també	és	pioner	a	Barcelona	en	l’obertura	d’un	es-
tabliment	que	té	com	a	principal	objectiu	la	millora	de	
l’accessibilitat	als	habitatges	i	una	cartera	d’habitatges	
i	 serveis	 per	 eliminar	 barreres	 arquitectòniques	 i	 per	
adaptar	habitatges	a	persones	amb	mobilitat	reduïda
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Promentrada 
	

Descomptes	 exclusius	 que	 poden	 arribar	 al	 50%	 a	
Barcelona	i	Madrid.	Contacta	amb	info@cotoc.cat	i	et	
proporcionarem	l’usuari	i	contrasenya	per	accedir	a	un	
espai	personalitzat	de	Promentrada	amb	el	logotip	del	
COTOC.	
 
Mar Esteller

Ofereix	 als	 col·legiats	 un	 15%	de	 descompte	 en	 ser-
veis	de	traducció,	correcció	i	interpretació	de	textos	al	
català,	castellà,	anglès,	francès	i	Italià.	Mar	Esteller	tra-
ductora,	correctora,	intèrpret.

Librería Médica Axón.	

Bonificarà	 als	 col·legiats	 del	 COTOC	 amb	 un	 10%	 de	
descompte	en	llibres,	subscripcions	a	revistes,	multimè-
dia	o	qualsevol	article	que	es	comercialitzi	i	que	s’aboni	
al	comptat.	Els	costs	d’enviament	seran	gratuïts.

Artgraf

Ofereix	als	col·legiats	del	COTOC	un	10%	de	descomp-
te	en	qualsevol	comanda	d’impressió	o	compra.

EIO Asesores

Ofrece	 a	 los	 colegiados	 de	 forma	 gratuita	 asesora-
miento	fiscal,	laboral	y	jurídico	en	consultas	generales	
(vía	 telefónica	 o	 vía	 correo	 electrónico)	 y	 descuento	
del	20%	en	cualquier	encargo	como	rentas,	presenta-
ciones,	consultas	extensas	no	contempladas	en	las	de	
la	cuota	COTOC…	Infórmate	en info@cotoc.cat 

Més 
descomptes a la 

web!
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Normes de publicació 

El COTOC ofereix un espai als professionals i entitats vinculades al món de la teràpia ocupacional per publi-
car diferents articles d’interès professional a La Revista del COTOC que s’edita semestralment.
Les normes per a la publicació dels articles a La Revista són les següents:

 1.- Idioma:
Les	llengües	del	COTOC	són	el	català	i	el	castellà,	que	
en	seran	les	llengües	utilitzades	preferentment.
Tot	i	així,	si	l’autor	vol	publicar	l’article	en	anglès	o	fran-
cès,	també	s’acceptarà.
	
2.- Format:
Extensió:	 entre	 2.000	 i	 4.000	 paraules	 (de	 6	 a	 14	
pàgines)
Font:	Arial,	11	punts
Paràgraf:	ús	de	l’interlineat	senzill.	L’espaiat	entre	parà-
grafs	serà	doble,	l’inici	d’aquests	no	tindrà	sagnat.
Títols:	la	gradació	tipogràfica	que	s’utilitzarà	segons	la	
jerarquia	serà	la	que	s’exposa	a	continuació:
Primer	nivell:	negreta,	cos	de	14	punts
Segon	nivell:	negreta,	cos	de	12	punts
Tercer	nivell:	cursiva,	cos	de	12	punts
Es	poden	incloure	imatges,	gràfics,	taules	i	figures.
Aquest	material	s’enviarà	en	diferents	arxius	en	format	
PDF	 o	 JPG.	 Han	 d’anar	 numerats	 consecutivament	
amb	numeració	aràbiga,	i	han	de	portar	un	títol	clar,	i,	
si	és	necessari,	amb	llegenda	breu	i	descriptiva.	Totes	
les	 descripcions	 s’enviaran	 en	 un	 altre	 document	 en	
format	Word.
Un	document	pel	text	(Word)
Un	 arxiu	 per	 cada	 fotografia,	 taula,	 figura	 o	 imatge	
(PDF o JPG)

Un	document	amb	les	descripcions	de	totes	les	il·lus-
tracions	(Word)
	
3.- Contingut:
Els	temes	dels	articles	han	d’estar	vinculats	al	món	de	la	
teràpia	ocupacional.	Basant-nos	en	el	concepte	de	multi-
disciplinarietat,	entenem	que	tots	els	professionals	es	no-
dreixen	dels	coneixements	associats	a	diferents	ciències.
Quan	es	presentin	casos,	s’ha	de	protegir	l’anonimat	de	les	
persones	o	usuaris,	i	serà	responsabilitat	dels	autors	pre-
servar	els	aspectes	ètics	i	garantir	que	els	casos	exposats	
compten	amb	el	consentiment	informat	adequat.
L’article	ha	d’incloure	un	breu	resum	(abstract)	en	què	
s’introdueixi	el	tema	i	l’objectiu	de	l’escrit.
Els	articles	hauran	d’especificar	com	a	mínim	tres	pa-
raules	clau	(key words).
Si	és	un	article	d’investigació,	haurà	d’incloure	també	la	
metodologia	 emprada,	 els	 principals	 objectius,	 la	 dis-
cussió	dels	resultats	amb	relació	al	marc	teòric	escollit	i	
les	principals	conclusions	a	les	quals	s’ha	arribat.
Paraules	clau:	entre	3	i	8
Resum	o	abstract:	entre	50	i	200	paraules
Cada	figura	s’haurà	de	citar	en	el	text,	en	ordre	consecutiu.
En	cas	d’incloure	bibliografia	se	seguirà	 la	normativa	
de	Vancouver.

NORMES DE PUBLICACIÓ – LA REVISTA DEL COTOC
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4.- Drets d’autor:
Preferentment,	es	publicaran	articles	inèdits	escrits	per	
encàrrec	al	COTOC.	
Un	cop	fet	el	primer	contacte,	la	Vocalia	de	Comunica-
cions	del	COTOC	proporcionarà	un	contracte	sota	una	
llicència	Creative	Commons	Reconeixement-NoComer-
cial-SenseObraDerivada	3.0	Unported.
Aquest	s’ha	de	retornar	signat	per	tots	els	autors	en	cada	
una	de	les	pàgines.
En	cas	de	tractar-se	d’articles	sencers	o	reproduccions	
parcials	publicades	amb	anterioritat,	poseu-vos	en	con-
tacte	amb	la	Vocalia	de	Comunicacions,	concretament	
amb:	comunicacions@cotoc.cat
	
5.- Procediment que cal seguir:
Les	dates	d’entrega	del	material	per	publicar	seran:
•	 Per	a	la	publicació	de	la	revista	del	juny,	data	màxima	
d’entrega	abril

•	 Per	a	la	publicació	de	la	revista	del	desembre,	data	
màxima	d’entrega	novembre

	
6.- Notificació de l’acceptació:
Un	cop	rebut	 i	 revisat	 l’article,	 la	Vocalia	de	Premsa	es	
posarà	en	contacte	amb	els	autors	per	tal	de	notificar-ne	
l’acceptació	o	no.
En	cas	que	la	resposta	sigui	afirmativa	i	es	publiqui	l’ar-
ticle	a	La	Revista	del	COTOC,	aquests	rebran	un	certifi-
cat	en	què	s’acrediti	la	publicació	de	l’article	així	com	un	
exemplar	gratuït	de	La	Revista.
	
7.- Contacte:
Els	materials	s’enviaran	per	correu	electrònic,	en	 for-
ma	de	fitxers	adjunts,	preferentment	en	versió	igual	o	
superior	a	Word 97	a:	premsa@cotoc.cat
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