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1. INTRODUCCIÓ

Al llarg de la vida, les persones desenvolupen la seva activitat quotidiana de la millor manera 

possible, i és inevitable experimentar situacions diverses, tant de felicitat com d’insatisfacció, 

a mesura que es recorre camí. Desafortunadament, els problemes emocionals derivats dels 

estils de vida actuals son molt comuns. Sentir-se buit, sense saber què fer o desconnectat de 

les activitats que proporcionen benestar o no sentir satisfacció de l’activitat quotidiana son 

fruit d’una escassa consciència ocupacional, i s’han integrat al dia a dia amb massa normali-

tat. Aquest context suposa un desequilibri que ocasiona carències a la salut ocupacional dels 

individus. Aquest aspecte de la salut fa referència a la interacció dinàmica de projecte i estil 

de vida, d’acompliment, demandes i exigències de l’entorn, l’equilibri dels quals proporciona 

benestar, satisfacció, plenitud i, en definitiva, un sentiment de connexió amb la vida.

Tenir consciència del valor de les activitats quotidianes essencials és un element bàsic i impres-

cindible per a la salut ocupacional de qualsevol ésser humà. Aquesta consciència ocupacio-

nal recau en el reconeixement de les pràctiques diàries que sostenen la vida de les persones 

i que impacten en la seva salut individual i col·lectiva. És necessari identificar i comprendre 

què és allò que ens atrau, ens agrada, ens relaxa i ens aporta felicitat i benestar, per què fem 

determinades activitats i quines son les nostres rutines, estructures i suports fonamentals en el 

nostre acompliment per a poder desenvolupar una bona salut ocupacional personal.

Massa sovint les persones negligeixen l’acompliment de les ocupacions diàries pròpies, no 

donen valor als elements o factors que alteren o posen en risc la salut, ja sigui mental, emocio-

nal, física o social, o bé es troben amb dificultats en la participació d’ocupacions significatives 

i saludables. És quan es trenca el ritme d’aquest acompliment que hi intervé la teràpia ocupa-

cional com a professió de salut, oferint eines per a la promoció, la prevenció, la conscienciació 

i el tractament ocupacional, en consonància amb la definició de salut del Dr. Jordi Gol (1976): 

«La salut és una manera de viure autònoma, solidaria i joiosa». El terapeuta ocupacional  

treballa, a través de l’assessorament, l’orientació, l’exploració, l’autoanàlisi i l’experimentació, 

la consciència ocupacional de l’individu per conèixer el motiu de la seva situació personal  

i identificar quines son les activitats que necessita i desitja, sempre tenint en compte la seva 

dimensió biopsicosocial.

En aquest context, la consultoria ocupacional i la prescripció ocupacional es constitueixen com 

a serveis eficaços per a atendre aquestes necessitats emergents de cada cop més rellevància.
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2. FINALITAT DEL DOCUMENT

Tenint en compte el context social actual que hem acotat, aquest document neix de la 

necessitat de promoure la salut ocupacional i impulsar la feina dels i les terapeutes ocupa-

cionals, i aquests serveis en particular, per a garantir una bona consciència ocupacional en 

tots els estrats de la societat.

Amb aquest document, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya es proposa:

• Elaborar un document de suport per al desenvolupament d’estratègies per a 

impulsar la consultoria ocupacional i la prescripció ocupacional, tant en l’àmbit 

públic com el privat.

• Treballar, conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat  

i altres agents responsables, en el desenvolupament de la prescripció social  

a Catalunya i la incorporació de la teràpia ocupacional a aquest servei.

• Crear una eina i guia per a qualsevol terapeuta ocupacional que vulgui 

desenvolupar serveis de consultoria o prescripció ocupacional.

• Unificar els processos d’atenció en aquestes dues línies, establint estàndards  

i indicadors de qualitat en la seva implementació.

La consultoria ocupacional és un servei professional especialitzat en el desenvolu-

pament d’activitats quotidianes de qualsevol tipus que ofereix assessorament,  

eines i alternatives en la participació ocupacional a través de l’observació, l’anàlisi, 

la identificació i la interpretació de les necessitats del client.

La consultoria ocupacional és, doncs, un servei necessari i valuós que ha anat evolucionant 

d’acord amb les necessitats emergents de la ciutadania i pretén promoure la salut ocupa-

cional mitjançant la prevenció i la millora de la gestió de problemes quotidians relacionats 

amb la interacció de persones amb el seu entorn.

En aquets cas, són terapeutes ocupacionals experts en disseny, gestió i execució de pro-

jectes de salut ocupacional els que orienten i assessoren, tant a persones com a entitats 

de qualsevol mena o àmbit territorial, sobre aspectes relacionats amb les activitat quoti-

dianes i l’impacte que tenen aquestes sobre les persones, grups o institucions, i brinden 

suport i proposen solucions específiques (estudi del patró ocupacional, anàlisi de l’estil de 

vida, creació de plans formatius, assessoraments tècnics, etc.) en tots aquells aspectes que 

puguin alterar el seu ritme de vida quotidià.

La prescripció ocupacional és un servei especialitzat que planteja un pla d’acció 

determinat per a cobrir les necessitats ocupacionals dels clients, prèvia avaluació de 

les seves dimensions ocupacionals, el seu entorn i el seu context.

La prescripció ocupacional parteix d’un estudi en profunditat dels factors que faciliten  

o inhibeixen l’acompliment de les activitats quotidianes, la interacció amb l’entorn, el pro-

jecte i l’estil de vida i el benestar de les persones amb necessitats ocupacionals. 

Posteriorment, i com a part del procés d’intervenció, el terapeuta ocupacional negocia i dis-

senya un pla d’acció individualitzat per al client, que inclou indicacions implícites de l’acom-

pliment de determinades tasques, activitats o accions per millorar, mantenir i promoure  

la seva salut ocupacional.

Ambdós serveis son complementaris i no s’exclouen l’un de l’altre. Així doncs, es pot dur  

a terme una prescripció sense consultoria prèvia, o una consultoria ocupacional pot culmi-

nar sense cap prescripció.
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3. TERAPIA OCUPACIONAL I PRESCRIPCIÓ SOCIAL

Vivim en un món en canvi constant, en el que les dificultats de la vida en relació a la salut 

de les persones son cada cop més complexes i diverses. Actualment, els serveis i les línies 

estratègiques en l’àmbit sanitari, i també en el social, s’orienten cada com més a una pers-

pectiva integrada en xarxa i en la que la comunitat ha de ser l’eix central de la majoria de 

les intervencions. En la majoria dels casos, el diagnòstic es la porta d’entrada a determin-

ades oportunitats per a la persona però, a la vegada, pot ser una gran frontera d’exclusió, 

segregació i aïllament en un entorn comunitari. Aquesta reflexió sorgeix en el context d’una 

societat en la qual les condicions de vida que es construeixen van en detriment de la salut 

i que, cada cop amb més evidència, deixa a moltes persones sense esperança ni recursos.

Actualment, ens trobem davant un nou canvi als serveis de salut, amb l’engegada de la 

prescripció social. Els programes de prescripció social es basen en la premissa que la par-

ticipació regular en activitats comunitàries ajuda a les persones a desenvolupar recursos 

socials i psicològics, és un reforç positiu i ajuda a mantenir un estil de vida actiu, saludable i 

resilient en front a trastorns com la depressió (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2014).

La prescripció social intenta oferir alternatives a la medicalització dels malestars de la vida 

quotidiana en persones amb limitats beneficis de la medicina tradicional, i que perceben 

falta de participació social o sentiment de soledat, o bé es troben en risc d’exclusió social. 

El programa té com a objectiu disminuir aquest risc; millorar la salut mental i la qualitat de 

vida dels pacients mitjançant la participació en activitats del seu entorn local. A dia d’avui 

s’ha demostrat que aquest programa aporta molts beneficis a la qualitat de vida, millora 

el benestar i l’autopercepció de la salut, ajuda a disminuir l’ansietat, el consum de recur-

sos sanitaris, la hiperfreqüentació a l’atenció primaria i el consum de fàrmacs innecessaris 

(Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019).

Al llarg de les últimes dues dècades, s’ha desenvolupat de forma exponencial el concepte 

de prescripció ocupacional dins dels sistemes de dades i en la pròpia metodologia de les 

institucions, creant bases de dades i programari informàtic de gestió mèdica que inclouen 

la prescripció ocupacional com a element indispensable dels tractaments.

No obstant, els resultats de les proves pilot de prescripció social a l’atenció primària a Cata-

lunya, presentades a Receptant ocupacions (Capella, 2019), dins el marc del Dia de la Terà-

pia Ocupacional a finals de 2019, afirmen que el 49.22% de les persones a qui s’ha dut a 

terme una prescripció social no s’han vinculat a cap activitat i, per tant, no han pogut gau-

dir dels beneficis esmentats. Altres inconvenients que s’han detectat amb el Programa de 

Prescripció Social a Catalunya son la falta de temps dels professionals d’atenció primària, 

un sistema orientat a la gestió de la malaltia i que la prescripció social no és prioritària per a 

alguns professionals.

En aquest context, la figura del terapeuta ocupacional queda fora de les propostes dels ser-

veis, bé per desconeixement o per falta de pressupost per a la inclusió d’aquesta figura pro-

fessional a tots els nivells assistencials de salut. La consultoria i la prescripció ocupacional 

haurien de ser serveis accessibles dins l’atenció primària i comunitària, una necessitat i un 

dret de la ciutadania (dins la justícia ocupacional), per l’encaix que tenen amb el nou model 

actual i els quatre nivells proposats al Programa de Prescripció Social de Kimberlee (2015).

Una de les principals raons per a reivindicar la inclusió de la figura del terapeuta ocupacio-

nal i pal·liar aquesta desigualtat habitual als serveis de salut es el paral·lelisme entre pres-

cripció social i prescripció ocupacional: l’ús d’activitats i recursos com a mitjà per a ajudar 

en la salut de les persones. El terapeuta ocupacional, per competències formatives, és espe-

cialista en el coneixement específic, l’anàlisi de l’activitat i de les estratègies facilitadores 

o compensatòries que poden contribuir a la independència funcional i autonomia de les 

persones (American Occupational Therapy Association, 2013). La seva intervenció comprèn 

la situació present de la persona en totes les seves dimensions: el seu estat de salut, el seu 

entorn físic i social, el seu passat i les seves pròpies projeccions de futur. 

Per a la teràpia ocupacional, el treball en comunitat orientat a una salut basada en al partici-

pació comunitària és un dels eixos fonamentals d’intervenció. En aquets sentit, considerem 

que el terapeuta ocupacional aporta les eines d’anàlisi de les demandes i les característi-

ques dels actius emprats per les persones amb problemes de salut ocupacional (incloent-hi 

problemes de salut mental, malalties sobrevingudes i situacions de soledat no desitjades, 

entre d‘altres), bé en clau d’oportunitat (activitats) o en termes de recursos a les oportuni-

tats. Quan fem servir el terme actiu, emprat en programes de prescripció social, ens referim 

a oportunitats, activitats, contextos i recursos. Aquests programes defineixen els actius com 

un «recurs comunitari que aporta salut i benestar a les persones o als grups d’una comuni-

tat» (Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019).
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4. SALUT I PARTICIPACIÓ OCUPACIONAL 

L’Organització Mundial de la Salut (2011) empra el terme de participació ocupacional per 

a referir-se al compromís d’una persona amb les situacions vitals. Des de la teràpia ocupa-

cional, s’interpreta la participació ocupacional com la implicació en les activitats de la vida 

quotidiana, laboral o recreativa que formen part del propi context sociocultural i, per tant, 

impliquen l’acompliment i l’experiència subjectiva. Emfatitza el compromís amb el fer des 

d’una significació personal i social (Kielhofner, 2004).

La participació en ocupacions col·lectives permet una construcció del sentit que determina 

la qualitat de vida de les persones i de la comunitat. Les ocupacions col·lectives promouen 

cohesió, sentit de comunitat, benestar i identitat social per a que les persones puguin 

desenvolupar un projecte de vida ple a partir de l’exercici social d’ocupacions significatives 

que potencien la seva llibertat i la seva interdependència, donant sentit a tots els àmbits de 

la vida i augmentant la qualitat de vida (Simó & Guzmán, 2014).

No obstant, és important analitzar i comprendre amb les mateixes persones quines són les 

ocupacions més beneficioses per a elles, avaluant els components i característiques tant de 

l’activitat, de l’entorn i el context com de la naturalesa de les persones. Aquest aspecte duu 

a la cerca de la genètica ocupacional i al patró ocupacional de les persones per a adequar 

el tractament a la necessitat des d’una perspectiva personal, individual i diversa. No totes les 

activitats afavoreixen a tothom per igual, ni tenim les mateixes habilitats, capacitats, interes-

sos o motivacions al moment de dur-les a terme, per la qual cosa és indispensable el procés 

d’individualització. En definitiva, per a una prescripció ocupacional significativa, és impor-

tant el plus de la individualitat de la pràctica centrada i dirigida per la persona i el valor 

afegit que aporta la teràpia ocupacional, analitzant prèviament les dimensions ocupacionals 

amb la persona atesa.

La teràpia ocupacional porta més d’un segle vinculant l’ús terapèutic de les activitats a la 

salut de les persones. Per responsabilitat com a col·lectiu, per competències específiques 

en aquest àmbit i per l’accessibilitat dels serveis que requereix la ciutadania, entre els que hi 

hauria d’haver la teràpia ocupacional, reivindiquem la inclusió del terapeuta ocupacional en 

les línies estratègiques dels sistemes de salut de tots els territoris, per evitar desigualtats que 

avui en dia encara son patents.

Aquest document pretén ser el connector per crear sinèrgies amb el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya i els diversos agents responsables de la 

implementació als territoris per a incloure la teràpia ocupacional en el desenvolu-

pament de propostes i accions dins la prescripció social.
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5. LES NECESSITATS OCUPACIONALS DE LES 
POBLACIONS I ELS TERRITORIS

Cada conjunt de població té necessitats que canvien i es transformen contínuament pel 

que fa a les seves ocupacions. Tot i no ser-ne conscients, aquestes ocupacions s’alteren i 

provoquen diferents graus d’afectació en la salut ocupacional de les persones.

És important destacar els canvis que patim al llarg del cicle de la vida, perquè en son part, 

molt sovint, inevitable, així com l’anàlisi i la interpretació ocupacional que se’ls ha de donar. 

Canviem de feina, ens jubilem, perdem a éssers estimats, envellim... Totes aquestes situa-

cions quotidianes fan que la vida, i per tant l’ocupació, canviïn. Però no totes les persones 

troben les eines per adaptar-se a les noves situacions ocupacionals, i es normalitzen situa-

cions quotidianes com la soledat no desitjada, els problemes emocionals per situacions 

vitals, la limitació a oportunitats de connexió i la falta de sentiment de pertinència:

“Em sento sol, buit i sense suport.”

“No sé què fer i sento un buit dins meu.”

“He perdut l’orientació del projecte de vida.”

“Em sento contínuament trist i sense esperança.”

“No tinc amics ni sé què fer.”

Aquestes situacions son les que provoquen visites als serveis de salut i la solució més comú 

és l’ús de psicofàrmacs. La teràpia ocupacional ofereix com a eines alternatives la consulto-

ria i la prescripció ocupacional, que ajuden en l’orientació ocupacional i en la recuperació i 

reconstrucció dels projectes de vida de les persones, i que per això haurien d’estar a dispo-

sició de la ciutadania en serveis d’atenció primària i en oferta privada dins els territoris.

S’ha considerat que, de forma genèrica, es produeixen tres possibles situacions que com-

porten la intervenció de la consultoria i la prescripció ocupacional:

Ruptura ocupacional 

Apareix quan a la persona se li “parteix la vida en dos”, el seu projecte vital es veu interromput 

i el seu camí, truncat. D’una manera o l’altra, les metes, el plantejament de la vida i el desen-

volupament de les ocupacions es veuen alterats, i creix el risc d’entrar en una espiral negativa 

desesperant i desadaptiva que posa en risc la salut ocupacional i el benestar personal. 

Alguns exemples de ruptura ocupacional poden ser els de persones que viuen una separa-

ció, que s’han quedat sense feina, que han hagut de deixar una activitat d’oci per condicions 

de salut o fins i tot persones que han hagut d’emigrar dels seus països originals.

Inactivitat ocupacional

Es presenta especialment en persones que viuen en entorns hipoestimulants i que es van 

apagant en un cicle d’inactivitat-tristesa. Desafortunadament, és un fet excessivament 

normalitzat a la societat actual.

Per exemple, persones que han arribat a la jubilació i no tenen una rutina estructurada ni una 

xarxa social satisfactòria i es queden aïllats a casa mirant la televisió pràcticament tot el dia,  

o població infanto-juvenil, que cada cop passen més estona a casa davant de pantalles.

Desequilibri ocupacional 

Aquest desequilibri es detecta en rutines amb desajustos entre ocupacions plaents, ocupa-

cions necessàries i ocupacions obligatòries, i també és un aspecte habitual i estès a la població.

Alguns exemples poden ser el de persones que durant el dia a dia només tenen activitats 

obligatòries, que no es senten productives ni satisfetes amb la seva vida laboral o fins i tot 

que només es senten satisfetes durant la jornada laboral i es senten totalment desorientats 

durant el seu temps lliure.

Cadascuna d’aquestes situacions comporta una alteració dels aspectes vitals com l’acom-

pliment, l’estil de vida o la identificació amb el propi projecte de vida. Per això és fonamen-

tal estudiar el perfil de cada persona, així com les necessitats ocupacionals de les pobla-

cions en diferents territoris. Quan més minuciós sigui l’anàlisi, més possibilitats hi ha de 

determinar l’impacte i els efectes del programa de prescripció ocupacional i el benestar de 

les persones.

Per altra banda, conèixer els actius és part imprescindible de la prescripció ocupacional i de 

la consultoria. Es precisa un anàlisi minuciós del context i de l’entorn on s’atendrà la població. 

Estudiar els actius, és a dir, conèixer el lloc, la seva dinàmica, les persones clau, la dis-

posició dels estímuls, les exigències i els aspectes facilitadors i inhibidors de la partici-

pació ocupacional, és tan essencial com el propi estudi de necessitats de la persona.
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6. PROCESSOS D’ATENCIÓ DE LA TERÀPIA 
OCUPACIONAL EN LA CONSUTORIA  
I LA PRESCRIPCIÓ OCUPACIONAL

6.1. Procés de detecció
La detecció precoç ha de ser un dels eixos principals de qualsevol disciplina de salut. Per 

això, des de la teràpia ocupacional, considerem que la visió i l’estudi del perfil ocupacio-

nal ha de ser part important a les escoles, als serveis socials i als serveis de salut d’atenció 

primària. Entenem que la detecció es pot treballar en casos gestionats dins els serveis o bé 

a través de capacitar a agents del territori.

El procés de detecció d’individus susceptibles de requerir la consultoria ocupacional o la 

prescripció social al territori es fa mitjançant una entrevista de 30 minuts per identificar si 

alguna d’aquestes dimensions està afectada:

• Acompliment ocupacional

• Projecte de vida

• Components de l’acompliment

• Estil de vida i satisfacció

• Fortaleses

• Suports i oportunitats

L’aspecte més rellevant d’aquesta fase és la narrativa de la persona i la seva subjectivitat 

sobre el que està passant. El paper del terapeuta als processos de detecció és identificar 

l’origen dels problemes que duen a situacions que alteren el benestar, que generen pro-

blemàtiques emocionals o dificultats en l’acompliment de les ocupacions, per exemple.

El criteri bàsic per procedir als següents processos recau en si la persona identifica risc o 

alteració en alguna de les sis dimensions anomenades anteriorment. A partir d’aquest punt, 

seria necessari dur a terme l’estudi del cas a través del perfil ocupacional.

L’estudi contextual o els anàlisis d’ambients d’oportunitat son eixos clau de les competèn-

cies del terapeuta ocupacional. Les pautes generals són (Guzmán, 2016):

• Primer pas: conèixer els llocs, territoris, societat i els actius disponibles.

• Segon pas: conèixer els agents i persones clau del lloc.

• Tercer pas: conèixer els grups socials.

• Quart pas: conèixer els estils de vida fomentats pels territoris, les organitzacions 

i la societat.

• Cinquè pas: construir, sobre la igualtat d’oportunitats, ocupacions de 

proximitat, connexió i pertinença.
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6.2.2. Anàlisi dels actius

L’anàlisi d’actius, des de la perspectiva de la teràpia ocupacional, correspon a l’anàlisi de l’en-

torn i del context, tal i com es descriu a la literatura d’aquesta disciplina. És important analitzar 

i identificar les característiques de les oportunitats del territori on participen les poblacions 

per a adaptar i graduar els processos amb el context sociocultural, els patrons d’acompliment 

de la població, els estils de vida ocupacionals o la situació geogràfica, entre d’altres.

En definitiva, per a construir un mapa d’actius s’ha de tenir en compte les diferències i les 

desigualtats dels territoris, així com les oportunitats que ofereix la pròpia comunitat, amb 

l’objectiu que els actius que es plantegin vagin en consonància amb el perfil i les necessitats 

ocupacionals de la població i el territori.

L’aspecte fonamental d’aquest anàlisi és identificar les característiques dels actius a dos 

nivells: general i específic.

Ens referim a l’anàlisi general d’actius com a mapa global d’activitats i recursos que hi ha 

en un territori, un municipi o un barri. L’anàlisi general d’actius ens permet conèixer la dis-

tribució i el marc d’oportunitats i possibilitats per a les persones als diversos veïnats. També 

permet identificar de forma ràpida les característiques de les oportunitat i la seva agrupació 

dins el territori en base a cada persona, per a poder determinar-ne la proximitat o la dis-

tància, segons el cas. Les dimensions que s’engloben en aquest anàlisi son la quantitat, les 

característiques o la tipologia, la localització i la temporalitat.

Per contra, ens referim a l’anàlisi específic d’actius com l’avaluació i la descripció de les 

característiques d’una activitat en concret. L’anàlisi específic d’actius és important per deter-

minar els processos d’exploració i vinculació de nous casos o persones amb un alt risc de 

desvinculació als contextos més facilitadors i apropiats segons el perfil de cada individu. La 

forma de dur a terme l’anàlisi segueix un contínuum basat en inhibidor o favorable amb una 

puntuació entre l’u i el cinc.

L’anàlisi específic d’actius ha d’incloure: 

• Accessibilitat: entorn físic, entorn social i economia.

• Permeabilitat: facilitat amb què la persona pot entrar en un actiu: de forma 

immediata, ha d’esperar un període curt o un de llarg.

6.2. Processos d’anàlisi i estudi

6.2.1. Estudi del cas: elaboració d’un perfil ocupacional

En un estudi de cas es recomana l’avaluació a partir del perfil ocupacional, o d’eines similars, 

sense excloure cap instrument de valoració que el terapeuta ocupacional consideri pertinent.

El perfil ocupacional permet identificar les necessitats ocupacionals de les persones que 

atenem, donant valor a les seves motivacions, il·lusions i aspiracions, i recomanem que 

englobi, com a mínim, les 6 dimensions mencionades a l’apartat de detecció, i els ítems o 

subapartats en que sigui convenient dividir-los. Segons la descripció de Guzmán i Busquets 

(2020), és una eina visual i pràctica que respon tan a les necessitats de la població com del 

territori, i facilita la comunicació dels resultats a través de gràfics visuals que ajuden als pro-

cessos d’informació, assessorament, ajuda i negociació.

El criteri que es pren com a referència per a l’avaluació és la interpretació que la persona fa 

del seu acompliment, el seu projecte i estil de vida i la satisfacció, així com dels seus llocs 

de vida. És important ressaltar que s’ha d’oferir informació sobre els ítems que generin con-

fusió, ambigüitat o que simplement no s’entenguin perquè cada persona pugui relacionar 

la seva situació amb la conseqüència a les dimensions del seu perfil ocupacional.

La forma de puntuació és a través del mètode Likert, amb 5 nivells de possibilitat (de pro-

blema greu a cap problema), mantenint la perspectiva i la subjectivitat de la persona al llarg 

de l’estudi del perfil, i el període sobre el que s’aplica és l’últim més, seguint la pauta d’al-

tres instruments d’avaluació que determinen els últims 30 dies com a referència.

L’estudi acaba amb un document i els gràfics dels resultats, interpretant-los amb la persona. 

Se n’il·lustren alguns exemples a l’annex 3. En totes les dimensions del perfil ocupacional, 

el resultat final és la mitjana del total dels ítems, facilitant així la comprensió de la persona 

sobre els aspectes que s’han de treballar.

El temps d’aplicació del perfil ocupacional s’estima entre 30 i 45 minuts, però no és neces-

sari aplicar totes les dimensions del perfil en una mateixa sessió. Les dimensions es poden 

avaluar per separat en un període de temps variable, segons les necessitats dels individus. 

Aquesta flexibilitat permet valorar el perfil i cadascuna de les seves dimensions en con-

gruència amb la persona, la seva situació, el seu procés, el seu entorn, o per petició con-

creta de professionals derivadors del context de la prescripció social.
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• Característiques de l’entorn: entorn obert o tancat, característiques dels estímuls, 

familiar o no familiar, temporalitat estable o puntual, franja diària disponible.

• Complexitat de la tasca: demandes de l’activitat a nivell cognitiu, motor, sensorial, 

afectiu i de comunicació i interacció.

• Grup social: forma de participació, afinitat i demandes del paper al grup, dels 

quals en podem extreure cinc característiques en les formes de participació 

(Mosey, 1989): 

• Grup paral·lel

• Grup cooperatiu – egocèntric

• Grup cooperatiu

• Grup projecte

• Grup madur

Un altre apartat fonamental d’aquest anàlisi és la identificació de persones, grups i llocs clau.

6.3. Processos d’intervenció
La intervenció es pot dur a terme tant en sistemes públics com a nivell privat, per separat o 

de manera conjunta, segons les característiques, necessitats, demandes de l’individu o com 

a resultat del perfil ocupacional elaborat a l’estudi del cas. 

Diferenciem quatre nivells d’intervenció: 

• Processos d’assessorament, orientació i suport

• Prescripció ocupacional i informe de pautes

• Suport a la vinculació d’actius

• Adaptació i construcció d’actius al territori

Cadascuna d’aquestes intervencions és compatible amb les etapes descrites al Programa 

de Prescripció Social de Kimberlee (2015, annex 2). 

6.3.1. Assesorament, orientació i suport

En processos individuals, aquesta intervenció es recomana a aquelles persones que reque-

reixen d’una atenció especialitzada en alguna de les seves dimensions ocupacionals. 

Segons les necessitats en cada cas, es desenvolupen els cinc eixos següents:

Eix 1. Assesorament o ajustament del patró de vida 

Intervenció recomanada per a aquelles persones que no identifiquen el que els agrada, que 

pateixen alteracions importants al seu estat emocional o que no troben activitats de canalit-

zació, gaudi o amortiment, i que requereixen de diferents sessions de treball analític per a 

buscar interessos, motivacions, connexions i atraccions a activitats potencials de prescrip-

ció ocupacional.

Es proposen tres accions, prescrites segons la necessitat de la persona: 

• Elaboració i disseny del patró ocupacional: És el desenvolupament de 

l’autoconeixement de la persona respecte les seves aficions, interessos i la seva 

satisfacció mitjançant la discriminació de les activitats que li agraden més o 

menys o no li agraden. Pot estar acompanyat de material visual sobre activitats de 

participació  ocupacional plantejats pel terapeuta ocupacional. L’elaboració del 

patró ocupacional pot dur entre cinc i set sessions de màxim 60 minuts.
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• Categorització de formes ocupacionals: Consisteix en categoritzar les diferents 

activitats per les que la persona sent atracció, satisfacció, motivació o predisposició 

en activitats “salvadores, de “càrrega d’energia”, de “connexió” o “catalitzadores”, per 

posar alguns exemples. La categorització es pot dur a terme en una o dues sessions 

d’una hora.

• Orientació ocupacional: S’analitzen amb la persona els ajustos possibles i 

recomanables, i el procés i l’itinerari a seguir. Es recomana un mínim de tres 

sessions de 60 minuts per a l’orientació ocupacional.

Eix 2. Intervencions de reconstrucció del projecte de vida

En aquest tipus d’intervenció, s’identifiquen els elements del projecte de vida de cada per-

sona, els elements potenciadors o limitadors amb que es troba en el moment actual o els 

que han generat aquest desajust, les estratègies internes que pot desenvolupar la persona 

per a provocar canvis en el seu projecte de vida i les estratègies externes i de suport que 

necessita per a facilitar el canvi.

Aquest tipus d’intervenció es desenvolupa en cinc etapes: vinculació, compromís, predispo-

sició al canvi, reconstrucció del projecte de vida i desenvolupament del projecte en llocs del 

territori. Es treballa en un mínim de cinc sessions de 45 a 60 minuts, i la continuïtat dependrà 

de la persona i del moment en què es trobi. 

Eix 3. Ajustament de l’estil de vida

Aquesta intervenció es centra en l’ajustament de rutines, elaborant gràfics de satisfacció, 

negociant canvis en la rutina, hàbits d’estil i acompliment juntament amb la persona. 

Alhora, es fan dietes de participació ocupacional personalitzades (quantitat, intensitat 

i freqüència d’activitats o tasques, etc.), que s’amplien o redueixen segons el nivell de 

tolerància. Es recomana dedicar un mínim de tres sessions entre 45 i 60 minuts a aquest eix.

Eje 4. Intervenció sobre l’acompliment

En aquest tipus d’intervenció es capacita a la persona amb eines d’autoanàlisi ocupacional  

i d’activitats. La intervenció es complementa amb tasques entre sessions (tasques autoges-

tionades per la persona en el seu context de vida), per a la interiorització dels aprenentat-

ges. És recomanable dedicar com a mínim dues sessions de màxim 45 minuts a aquest eix, 

però sempre dependrà de la necessitat del cas.

Eix 5. Adequació d’actius

Aquest tipus d’intervenció està indicat a aquelles persones que només necessiten identifi-

car potencials ocupacions per a vincular-se a actius prèviament analitzats del mapa del terri-

tori. S’orienta sobre la idoneïtat de l’actiu, intentant reduir la probabilitat de desvinculació. 

L’adequació d’actius es pot dur a terme en una única sessió d’entre 30 i 45 minuts.

En el cas de processos a equips, serveis o entitats de qualsevol sector, s’ha d’estudiar la 

demanda per a establir quins dels eixos es necessari desenvolupar. Les estratègies seran 

similars, amb la diferència que es desenvoluparan habilitats de competència en els profes-

sionals clau dels equips i entitats. El temps de la consultoria ve determinat pels acords entre 

el terapeuta i l’entitat que demanda el servei.

6.3.2. Prescripció ocupacional i informe de pautes

Dins l’àmbit de la salut, la prescripció ocupacional és l’acció que duu a terme un terapeuta 

ocupacional quan proposa les activitats que hauria de fer una persona amb problemes o 

necessitats ocupacionals com a part del tractament d’una ocupació que afecta la seva salut. 

El procés de prescripció ocupacional integra l’acció de prescriure (indicar) i l’efecte del com-

promís negociat: el resultat de l’adquisició o l’extinció de la responsabilitat.

La prescripció es posterior a l’estudi i avaluació de les necessitats, es desenvolupa en l’etapa 

de negociació amb la persona i de planificació d’accions. Aquesta informació és una eina 

d’ajuda a la persona, un document que li serveix de guía. Per tant, recomanem que inclogui: 

• Resultat del pla d’activitats

• Context d’acompliment

• Organització temporal (hora, dia i període de tractament)

• Tipus i detall de les activitats

• Tipus de contextos

• Descripció de suports

• Informació imprescindible sobre característiques especials de la persona (riscs de 

salut, etc.)

L’informe de pautes és un escrit detallat, a mode de guía, de les característiques que ha 

de tenir l’acompliment de la persona i les demandes de les activitats. És importat graduar 
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i adaptar les activitats (demandes d’activitat) al moment i les possibilitats de cada persona. 

De la mateixa manera que un individu duu un electrocardiograma a un gimnàs per graduar 

l’activitat física, és imprescindible graduar també les activitats de participació ocupacional i 

d’oci als factors de motivació, cognitius, sensorials i motors que siguin pertinents.

Ha de ser un informe concret, senzill, entenedor i visual, per facilitar la seva comprensió, que 

es dona a la persona o bé, amb la seva autorització, a les persones clau dels actius (oportu-

nitats de participació). És necessari determinar la temporalitat de la reavaluació, ja que les 

pautes varien en funció de l’evolució de la persona.

L’informe que s’elabora des de la teràpia ocupacional ha d’incloure:

• Finalitat principal per la qual la persona ha de fer aquesta activitat.

• Nivells de participació assumibles per la persona.

• Potencials i limitacions a les dimensions del seu perfil ocupacional.

• Recomanacions d’adaptacions en temps, exigència, tipus de context, tipus de 

grup, característiques d’activitats i tipus.

• Es pot incloure qualsevol altre aspecte que el terapeuta referent del cas 

consideri oportú.

Com ja hem introduït a l’apartat 3, actualment hi ha bases de dades de gestió clínica, com 

IMASIS o SAP, il·lustrats a l’annex 4, que ja incorporen el concepte de prescripció ocupacional.

6.3.3. Suport a la vinculació d’actius

El terapeuta ocupacional adapta i gradua les oportunitats de participació ocupacional de 

totes les persones ateses, reduint les desigualtats de la població al moment d’accedir a un 

actiu. És a dir, quan es prescriu un actiu, s’han de tenir en compte totes les dimensions de la 

persona i els seus suports necessaris per a la vinculació.

És imprescindible que el professional que brinda aquest suport treballi en coordinació amb 

els actius disponibles al seu territori amb l’objectiu de crear vincles saludables que impactin 

de manera positiva a les persones, les poblacions i els sistemes de salut i, a més, que siguin 

conscients de les recomanacions necessàries per a desenvolupar la participació.

El suport a la vinculació d’actius ha de ser flexible i personalitzat, i dependrà de les necessi-

tats de la persona atesa.

• Suport durant tot el procés de vinculació: en els casos en què les persones 

precisen d’ajustos del patró i estil de vida, o en la reconstrucció del projecte de 

vida, es pot necessitar un suport extens per a la vinculació a l’actiu, que pot ser 

des d’elements de tecnologia a persones de l’entorn familiar de l’individu. Per 

exemple, la necessitat de suport a la motivació per a participar en diferents actes 

d’un territori per fer una exploració: en aquest cas, es pot emprar un sistema 

tecnològic amb suport de veu geolocalitzat dels actius, o bé l’acompanyament 

d’una persona de referència de l’entorn més proper de la persona. 

• Suport en moments concrets durant el procés de vinculació: el suport pot 

anar des d’una trucada telefònica fins a un acompanyament físic a l’actiu que 

s’ofereix. És fonamental trobar els punts de referència interns de la persona per 

a seleccionar les activitats que impactin més positivament en la seva salut, la seva 

motivació i la seva vinculació.  Per exemple, una persona, dins la seva gènesi 

ocupacional, pot tenir sentir-se identificat i obtenir plaer amb activitats corporals 

en contextos oberts i en grups reduïts. Aquesta característica pot ser essencial a 

l’hora d’adequar l’oportunitat al procés de vinculació: se li prescriu una activitat 

física en un poliesportiu municipal. Aquesta persona no té cap dificultat a l’hora 

d’establir el vincle de manera autònoma ni per a mantenir-se vinculada, però es 

mostra temorosa davant la idea d’anar a un lloc desconegut a fer una activitat 

totalment nova per a ella. En aquest cas, si es té el suport d’una persona clau al 

poliesportiu municipal, el terapeuta s’hi posa en contacte per a assegurar-se que 

es farà una bona acollida i per a explicar-li els possibles riscos que s’han de tenir 

en compte per facilitar la vinculació (com els temps, la demanda de l’activitat, etc).

El terapeuta ocupacional és, doncs, un facilitador amb competència, experiència i eines als 

processos de vinculació de les persones als diferents actius a cadascun dels territoris. La cons-

trucció del vincle entre terapeuta i les persones ha de considerar l’estil i la forma ocupacional 

i individual de cadascú per adequar la relació d’ajuda i les estratègies més pertinents (en fre-

qüència, intensitat i tipus) en cada situació i moment derivats de la vinculació.

Finalment, com a eina per a determinar els riscos de desvinculació en qualsevol de les seqüèn-

cies o passos de les activitats (des de la llar fins a l’actiu), el terapeuta ocupacional desenvolupa 

un mapa de riscos, juntament amb la persona. En aquest mapa es considera, entre d’altres,  

el risc de caigudes, la desorientació, les exigències de l’activitat o la complexitat de l’actiu.
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6.3.4. Adaptació i creació d’actius al territori

Al llarg del document s’ha descrit que, des de la teràpia ocupacional, referir-se a actius és 

parlar d’oportunitats, generalment concretades en activitats i recursos. Oportunitat, del llatí 

opportunitas, fa referència a la conveniència d’un context i a la confluència apropiada d’un 

espai i un temps adequats per a obtenir-ne un benefici o complir un objectiu.

Les persones necessitem oportunitats en la vida que ens permetin créixer, evolucionar i, 

en definitiva, viure en un món dinàmic i amb sentit. Qualsevol activitat conté una enorme 

quantitat d’oportunitats per a l’acció (o desafiaments) i, per a dur-les a terme, requereixen 

d’habilitats apropiades. No tots tenim les mateixes opcions per a accedir a aquestes opor-

tunitats de la vida. Molts col·lectius, per diversos factors, es troben a diari amb barreres que 

els posicionen en una situació d’exclusió social i la indefensió que, implícitament, deriva en 

una absència de projectes de vida satisfactoris, per falta o privació d’oportunitats.

Per a la teràpia ocupacional, l’ocupació és un dret humà, i per a les persones amb 

necessitats ocupacionals ha de ser sempre un conjunt d’oportunitats accessibles, 

equitatives i adaptades al seu perfil individual. Crear ambients lliures de barreres, 

adequant els processos de capacitació o a les transformacions que pateix la socie-

tat, segueix sent part dels nostres desafiaments.

Les oportunitats han de tenir una òptica àmplia, reconeixent a les persones, col·lectius, sis-

temes i comunitats. I perquè siguin apropiades, dins el marc de la salut, han de ser analit-

zades, adaptades i graduades sobre la situació individual i col·lectiva de cada realitat. La 

comunitat ha de proveir de relacions i xarxes socials que brinden suport, amistat, amor i 

esperança.

El repte dels professionals de salut és la construcció de ciutats saludables, amb tota la trans-

formació que comporta. La innovació, humanitzant els procediments i generant llocs de 

vida, és un repte per als sistemes d’atenció. Per això, aquest document, i en especial aquest 

apartat, té el propòsit d’ampliar les transformacions en les diferents capes de la societat.

És important desenvolupar plantejaments centrats en el treball col·laboratiu entre els ser-

veis especialitzats, els dispositius públics i les oportunitats autogestionades per ciutadans 

i entitats del territori. Des de la teràpia ocupacional ha múltiples experiències que van en 

aquesta línia de coexistència.

La construcció d’actius en el territori ha de donar resposta a les necessitats ocupacionals 

dels ciutadans, des de la proximitat, a través de l’ús dels llocs naturals i amb activitats que 

afavoreixin el creixement entre els ciutadans, sense discriminació ni barreres derivades de 

la diversitat funcional o cultural de cada persona.

El paper del terapeuta en la construcció d’actius es basa, entre altres, en identificar conats 

d’oportunitat als barris, analitzar el lloc i les formes ocupacionals de relació i participació 

per crear noves oportunitats, respectant els dinamismes socials de el lloc. Es pretén cons-

truir oportunitats de vida com a determinants de la identitat de les persones. Per aquesta 

qüestió és fonamental una construcció d’actius basats en la identitat col·lectiva del territori 

sobre el qual es treballa.

La construcció d’actius significa crear noves alternatives basades en l’art, la cultura, l’es-

port, el medi ambient, la participació ciutadana o l’ajuda social, per citar alguns exemples. 

Aquesta construcció es basa en diversos eixos:

• Crear espais de convivència

• Desenvolupar ocupacions de proximitat

• Establir llocs de significat

• Construir un territori d’oportunitats

Per a la teràpia ocupacional, la interacció humana i el significat són aspectes essencials en l’ocu-

pació i el benestar. Dit d’una altra manera, cal esforçar-se per facilitar que les persones tinguin 

grups d’interacció i pertinença, per augmentar la freqüència i intensitat de les experiències òpti-

mes i reduir les experiències negatives. Està demostrat que les interaccions amb els altres millo-

ren l’estat d’ànim durant la resta del dia (Csikszentmihalyi, 2011); la qualitat de l’experiència 

humana millora quan hi ha persones al voltant i es deteriora quan s’està sol, tot i que s’hi estigui 

per elecció pròpia.

Un altre aspecte que considerem rellevant és l’adaptació i graduació d’actius. Les persones, en 

múltiples ocasions, necessiten ajuda en els processos de vinculació i exploració a activitats de 

l’entorn. Tenir cura del procés inicial és fonamental. Quan una persona duu a terme una activi-

tat per primera vegada, l’impacte d’aquesta és determinant perquè aquesta activitat es continuï 

realitzant o per contra s’abandoni, acompanyada d’una idea negativa al respecte. La frase “la pri-

mera impressió és la que val” serveix per descriure d’una manera senzilla les desvinculacions, i és 

en aquestes primeres impressions on entra en joc la necessitat d’adaptar o graduar les activitats.
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La metodologia d’adaptació d’actius proposa considerar el tipus d’adaptació de les oportuni-

tats que cada persona requereix sobre la base del seu perfil ocupacional i de el tipus d’activitats 

a desenvolupar. Per això és necessari realitzar un anàlisi de les demandes de les activitats i de 

l’entorn o entorns on aquest es desenvoluparà, per dissenyar els suports i recomanacions més 

adequades segons la persona, moment i context.

A més, per aconseguir l’adaptació de la persona als actius, convé preveure els factors de risc en 

relació a possibles situacions que puguin causar estrès, malestar o incongruència entre deman-

des de l’activitat i la seva gestió per part de les persones. Els factors de risc no són els mateixos 

per a tots els individus, per això és recomanable no subestimar cap element que pugui semblar 

insignificant i prendre les mesures preventives necessàries juntament amb la persona, l’actiu i el 

terapeuta ocupacional.

Per tant, el concepte de suport es redefineix, incorporant aquelles accions dirigides a modificar, 

compensar i adaptar l’entorn (físic o social) o la demanda de l’activitat (graduació o adaptació) 

per fomentar l’acompliment competent i significatiu en els actius necessaris per a les persones.

La graduació o adaptació es realitzarà amb els criteris establerts a la figura 1, descrit en el marc 

de treball de l’American Occupational Therapy Association (AOTA, 2008).
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* També conegudes com Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) o Activitats personals de la vida diària (APVD).

Figura 1. Aspectes del domini de la teràpia ocupacional. Todts els aspectes del comini interactuen per donar 
suport al compromís, la participació i la salut. Aquesta figura implica una jerarquía.
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7. INDICADORS DE QUALITAT A LA CONSULTORIA  
I LA PRESCRIPCIÓ OCUPACIONAL

La qualitat assistencial és un dels aspectes que més importància ha adquirit en l’àmbit de la 

salut els últims anys. Inclosos en aquest concepte de qualitat hi trobem les organitzacions, 

els serveis, els hospitals, els professionals, etc., que son serveis al client i a la seva família. Per 

això, cada cop amb major freqüència, els gestors de qualsevol empresa o servei tenen clar 

que l’atenció i la qualitat van unides al procés d’atenció de les poblacions i els territoris. En 

aquest sentit, el desenvolupament de la consultoria i la prescripció ocupacional porta implícit 

el desenvolupament de plans de qualitat amb el propòsit d’oferir serveis de la millor qualitat.

Un principi fonamental de la qualitat és el paper dels clients com a àrbitres absoluts. En 

aquest context, la teràpia ocupacional no està exempta de controlar i impulsar la qualitat de 

la seva actuació dins dels contextos en què es desenvolupi la seva praxi professional. Inte-

grar-se en aquestes línies comporta una formació complementària que el terapeuta ha de 

dur a terme per elaborar i impulsar accions de qualitat assistencial (Guzmán, 2016).

Per aquest motiu cal que els documents tècnics, elaborats des dels òrgans de govern del 

col·legi professional, recomanin elements de qualitat assistencial en el desenvolupament 

d’accions. Els que s’estableixen en aquest document com a punt de partida són:

• Estructura

• Indicadors del procés

• Indicadors de resultat

Crear un mapa d’actius per barris

Àrea rellevant Coordinació, accessibilitat i facilitació

Criteri El servei o programa ha de tenir un mapa d’actius distribuït per barris. 

Justificació

Per les necessitats que presenten les persones que acudeixen a aquest tipus 

de serveis és important comptar amb un mapa d’actius on poder vincular-se 

i participar.

Fórmula Existència d’un mapa d’actius per cada barri.

Definició de 
terme

Anàlisis general dels actius: quantitat, característiques i tipologia, localització 

i temporalitat dels actius. 

Identificació de persones, grups o llocs clau. 

Font de dades Document escrit del programa

Tipus Estructura

Estàndard 80%

Estructura

Els indicadors d’estructura descriuen el tipus i la quantitat dels recursos utilitzats pels proveï-

dors de serveis de salut per oferir els seus serveis i prestacions. En aquest apartat l’indicador 

que es proposa d’inici és:
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Valoració del perfil ocupacional

Àrea rellevant Procés d’atenció i valoració integral

Criteri
El terapeuta ocupacional elabora el perfil ocupacional per a determinar les 

necessitats i la intensitat dels suports que requereix cada persona.

Justificació
És necessari dur a terme una valoració del perfil ocupacional per poder 

iniciar una intervenció que doni resposta a les necessitats de cada individu.

Fórmula
Núm. d’usuaris amb valoració del perfil ocupacional x 100

Núm. d’usuaris atesos pel servei

Definició de 
termes

Es consideren àrees rellevants del perfil ocupacional:

• Acompliment ocupacional
• Components ocupacionals
• Projecte de vida
• Estil de vida i satisfacció
• Fortaleses internes

• Suports externs

Les persones usuàries participen de forma activa en la elaboració del seu 

perfil i el reben per escrit.

Font de dades Expedient d’atenció individual.

Tipus Procés

Estàndard 100%

Itinerari i pla de suports

Àrea rellevant Pla individualitzat

Criteri
Les persones usuàries del servei de teràpia ocupacional tenen un itinerari de 

vinculació a actius i, si precisen, un pla de suport actualitzat.

Justificació

La planificació de l’itinerari dels suports requerits per cada persona atesa 

permet tenir una visió explícita i compartida amb la mateixa persona dels 

objectius que es pretén aconseguir, les estratègies que es seguiran i els 

resultats que es preveuen. És clau, doncs, perquè la persona avanci.

El pla de suport permet adequar el tipus de suports, la intensitat i la 

freqüència a les necessitats i les preferències de cada persona per a 

potenciar la seva autonomia. A més, s’ha d’identificar les tecnologies  

o les estratègies de suport específiques que puguin ser necessàries per 

facilitar l’ocupació de la persona.

Fórmula
Núm. persones amb itinerari i, si precisen, pla de suport individualitzat x 100

Núm. de persones usuàries ateses pel servei

Definició de 
termes

S’entén per itinerari aquell que deixa constància, com a mínim, dels 

objectius prioritzats, les estratègies d’intervenció, l’especificació dels 

resultats o criteris d’avaluació, l’especificació de la temporalitat i l’existència 

d’un pla de suport.

L’itinerari i el pla de suport es mantenen al dia i, com a mínim, es revisen 

semestralment, amb cada canvi de situació i quan es produeixin canvis 

significatius a la situació de la persona.

Les persones usuàries participen de forma activa en l’elaboració del seu 

itinerari i en reben una còpia.

Es deixa constància dels compromisos adquirits per la persona.

Font de dades Expedient d’atenció individual

Tipus Procés

Estàndard 80%

Indicadors del procés

Els indicadors del procés es fan servir per a monitoritzar la quantitat i els tipus d’activitats. 

Alguns exemples: quantitat i tipus de serveis prestats, quantitat de persones capacitades, 

quantitat i tipus de materials produïts i difosos, quantitat i percentatge de clients estudiats, 

etc. En aquest apartat els indicadors que es proposen d’inici són:
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Coordinació amb altres serveis comunitaris

Àrea rellevant Coordinació i continuïtat de l’atenció

Criteri

El procés i mètode establert entre el servei de teràpia ocupacional i el 
sistema de xarxes del territori, a més del sistema d’oportunitats existents. 
Les coordinacions són un element clau dins del plantejament de prescripció 
ocupacional.

Justificació

Cal crear coordinació amb associacions, xarxes i cercles de suport per a la 
persona vulnerable, potenciant vincles; és la suma d’un sistema de xarxes 
amb un sistema d’oportunitats. Un plantejament de coordinació amb altres 
serveis de l’entorn comunitari, com serveis socials, de salut, educatius, etc. 
facilita derivar de manera oportuna a les persones quan els problemes o 
qüestions estiguin fora de la pròpia competència. Millora els resultats en 
termes de participació i impulsa la implicació de la xarxa en el territori.

Fórmula

(Núm. de serveis comunitaris amb existència d’una sistemàtica de 
coordinació / núm. total de serveis comunitaris) x 100 

Existència d’una sistemàtica de coordinació amb clara definició dels 
processos de treball (diagrama de fluxos i document de sinergies) amb 
altres entitats o persones clau en el procés de participació comunitària.

Definició de 
termes

S’entén per sistematització del procés de treball quan s’ha definit la 
sistemàtica de la coordinació i de la feina conjunta amb: 

• Serveis sanitaris, socials i educatius.
• Serveis municipals
• Entitats veïnals
• Gimnasos, centres culturals, entitats esportives, etc.

• Qualsevol servei, entitat o persona que pugui considerar-se un actiu

S’ha explicitat per a cadascun d’ells: 
• Protocol o procediment d’actuació
• Criteris de coordinació
• Gestió de situacions
•  Sistema de registre
• Acords
• Dades de contacte de les persones de referència.

Els protocols o procediments d’actuació han d’estar actualitzats; com a 
mínim s’han d’haver revisat en els 3 últims anys.

Font de dades Documentació del Servei de teràpia ocupacional

Tipus Procés

Estàndard 90%

Efectivitat de la vinculació a actius

Àrea rellevant Resultat del procés de vinculació

Criteri
La prescripció ocupacional promou que les persones en procés inicial es 

vinculin a actius del territori.

Justificació

És clau identificar l’impacte del procés que duu a terme la teràpia ocupacio-

nal en la vinculació de les persones a les oportunitats. La vinculació per part 

de les persones amb risc de desvinculació a oportunitats del seu territori 

que es proposa des del servei de teràpia ocupacional és un clar indicador 

del resultat del procés, i de com el servei és capaç de donar resposta a les 

necessitats de les persones i el territori.

Fórmula
Núm. persones vinculades a oportunitats del territori / Núm. persones ateses 

amb necessitat de vinculació a actius x 100

Definició de 
termes

S’entén per entitat contactada aquella que ha tingut algun tipus de segui-

ment per part del servei, bé sigui visita, crida, enviament de correu elec-

trònic, etc. Es considera persona vinculada a aquella que ha participat un 

mínim de dues setmanes amb l’actiu contactat.

Font de dades
Expedient d’atenció individual. Plataforma online de seguiment i 

participació (a desenvolupar).

Tipus Resultat

Estàndard 90%

Indicadors de resultat

Els indicadors de resultat avaluen els canvis, favorables o no, en l’estat de salut actual o poten-

cial de les persones, grups o comunitats que poden ser atribuïts a l’atenció de salut:
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Diversitat d’actius i participació ocupacional

Àrea rellevant Resultats del treball amb els actius del territori

Criteri
S’ha de generar un mapa d’oportunitats amb una àmplia varietat d’entitats, 

activitats i recursos per adequar l’actiu a les necessitats de les persones.

Justificació

Mitjançant aquest indicador es pretén identificar l’efectivitat de la 

prospecció del servei per trobar diferents tipus d’oportunitats i diferents 

entitats d’acord amb els perfils ocupacionals, preferències i motivacions de 

les persones ateses.

Fórmula

Núm. de persones vinculades amb oportunitats de participació diferents 

i entitats diferents / Núm. de persones amb participació ocupacional 

vinculades pel servei x 100

Definició de 
termes

Per calcular aquest indicador es revisaran tots els casos de persones 

vinculades i amb participació ocupacional.

Es consideren oportunitats diferents la tipologia d’activitats que tenen 

característiques i registres de participació diversos. Un mateix actiu pot tenir 

3 o 4 activitats diferents.

Font de dades Registre de participació versus entitats, activitats o recursos.

Tipus Resultat

Estàndard 90%

8. EVIDÈNCIA CIENTÍFICA DE LA TERÀPIA OCUPACIONAL

8.1. Evidència científica en atenció primària

Diversos estudis sobre costos-eficàcia en altres països demostren que la inclusió de la figura 

del terapeuta ocupacional en els equips d’atenció primària suposa una millora en la ren-

dibilitat econòmica i en l’eficiència per al sistema sanitari (Dahl-Popolizio, Manson, Muir 

& Rogers, 2016; Mroz, Pitonyak, Fogelberg & Leland, 2015). Aquests beneficis podrien ser 

conseqüència dels tractaments ocupacionals, ja que es retallen els costos a través de la dis-

minució del consum de recursos sanitaris, la reducció de la hiperfreqüentació als serveis 

d’atenció primària i la disminució del consum de fàrmacs.

Segons l’enquesta de la Federació Mundial de Teràpia Ocupacional (WFOT) publicada a 

l’Informe mundial sobre la discapacitat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2001), 

Espanya es troba en una situació de clar desavantatge respecte a molts països pel que fa 

a l’accés de la població a el servei de teràpia ocupacional, molt per darrere de països com 

Dinamarca, Suècia, Regne Unit, Canadà o els Estats Units, que sí compten amb la teràpia 

ocupacional a la cartera de serveis sanitaris d’atenció primària.

Figura 2. Terapeutes ocupacionals per cada 10.000 habitants (en països seleccionats). Nota: moltes associacions 
professionals recopilen dades sobre el personal de rehabilitació. No obstant, elss professionals no estan obligats a ser 
membres ni a respondre als qüestionaris de les enquestes. Aquestes dades provenen de 65 organitzacions membres 
amb una taxa de resposta del 93%. Font: Informe mundial sobre la discapacitat (OMS, 2011)

Es podria suposar que l’àmplia diferència d’aquests països pel que fa a la ràtio terapeuta/

població podria ser un factor determinant en la no inclusió de la figura del terapeuta 

ocupacional en els equips d’atenció primària. Així i tot, en països com Irlanda, més propers 
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a la realitat espanyola en relació al nombre de terapeutes per cada 10.000 habitants, ens 

trobem amb que la teràpia ocupacional juga un paper important en l’atenció primària, hi 

treballa com a part dels equips multidisciplinaris per satisfer les necessitats de salut de les 

persones, les famílies i la comunitat (Societat Científica de Teràpia Ocupacional, 2019).

8.2. Experiències internacionals de teràpia ocupacional  
en prescripció social

Els terapeutes ocupacionals ja treballen amb èxit en atenció primària en llocs com el Regne 

Unit i Canadà, transformant serveis i treballant de manera proactiva en àrees com la fragilitat, la 

prescripció social, la gestió de casos de malalties cròniques, la salut mental i l’adaptació a la feina.

En els últims cinc anys, s’han publicat diversos articles i estudis com el de Donnelly i els 

seus col·laboradors (2014), que van estudiar el paper emergent de la teràpia ocupacional 

en l’atenció primària, van dissenyar un estudi de casos múltiples i van arribar a la conclusió 

que la comprensió de l’impacte de la salut en totes les àrees de la vida diària i el permetre la 

participació en activitats són contribucions úniques de la teràpia ocupacional.

Un any més tard, el Royal College of Occupational Therapists (2015) publicà a la seva revista 

un article sobre la contribució de la teràpia ocupacional als serveis d’atenció primària, i en 

destaca com beneficis clau la promoció de la salut, l’apoderament dels usuaris per controlar la 

seva pròpia malaltia, permetre a les persones desenvolupar-se en els seus contextos reals per 

aconseguir els seus objectius personals, promoure la inclusió social, la prevenció de recaigu-

des, la disminució dels ingressos hospitalaris i el retard de la institucionalització a llarg termini.

Els models de prestació de serveis que involucren terapeutes ocupacionals utilitzen estratègies 

de promoció i prevenció de la salut per donar poder a les persones i comunitats per arribar a 

nivells de benestar el més alts possibles (Societat Científica de Teràpia Ocupacional, 2019).
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8.3. Evidència científica de la teràpia ocupacional  
a la prescripció social

La major part de les experiències de teràpia ocupacional i prescripció social s’han publicat 

als països anglosaxons. El British Journal of Occupational Therapy va publicar l’article “Social 

prescribing: An Emerging Area for Occupational Therapy” (Threw, Bell i Flanagan, 2017) on 

s’explica com el Servei Nacional de Salut anglès proposa a les comissions clíniques treballar 

conjuntament amb altres professionals i entitats socials, permetent a la teràpia ocupacio-

nal participar en la implementació de la prescripció social al territori anglès. Es relata l’expe-

riència de dos professionals de la Universitat de Leeds Beckett, que presenten una estratè-

gia de prescripció social basada en l’evidència i desenvolupen un mapa d’actius per oferir 

al personal d’atenció primària. Es considera la visió de la ciència ocupacional i es planteja el 

fet que els propis terapeutes ocupacionals siguin els que desenvolupin la figura de prescrip-

tors, creant una àrea emergent per al col·lectiu professional.

Tanmateix, s’han publicat diverses experiències en primera persona de terapeutes ocupa-

cionals que duen a terme el seu rol com a prescriptors socials. Jasmine Howard (2018) asse-

gura que la prescripció social ofereix l’oportunitat de treballar amb flexibilitat i intervenir 

des de la teràpia ocupacional, la qual per si sola està centrada en la persona i dirigida per 

l’ocupació. Paul Graham (2018), d’altra banda, relata la seva experiència en la prescripció 

social a través del Model de l’Ocupació Humana, propi de la teràpia ocupacional, incidint 

en la millora de la volició de les persones que atén.

El 2019, el Royal College of Occupational Therapists va publicar la seva experiència sobre la 

contribució de la teràpia ocupacional a la prescripció social al Regne Unit en els últims anys 

(Smith, 2019). Algunes de les seves accions han estat col·laborar amb el departament de 

salut i atenció social sobre el paper i contribució dels terapeutes ocupacionals per millorar 

els serveis de salut o la formació d’un grup assessor per impulsar la prescripció social en 

l’àmbit sanitari a través de la teràpia ocupacional.
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annex 2 annex 3

Quatre nivells de Prescripció Social de Kimberlee (2015)

I NIVELL - Prescripció Social basada en l’asesorament o consells d’activitats comunitàries

Fa referència a la indicació del professional de la salut a la persona que vaa la consulta per a que 

pugui participar en diferents recursos i activitats comunitaries orientades a millorar la seva salut i 

benestar. La persona té  una correcta xarxa social i comunitaria però necessita un assessorament pun-

tual. Aquest tipus de prescripció social ha de tenir en compte la individualitat de la persona.

II NIVELL - Prescripció social bàsica o derivació a un recurs específic

Aquest nivell de prescripció té en compte que la persona atesa pot ser en un grup de risc. Es prescriu 

un recurs específic a nivell comunitari i se l’acompanya en el procés de vinculació . No necessita de 

suports externs. 

III NIVELL - Prescripció social intermitja o derivació a múltiples opcions

En aquest procés de treball, la persona pot participar o ser derivada a múltiples recursos comuni-

taris a través d’un itinerari específicament dissenyat per a ella. Aquest nivell comprèn un grau més 

de suport i acompanyament durant el procés de prescripció social. Es necessaria la figura d’un faci-

litador o referent comunitari per a acompanyar a la persona que consulta en tot el procés de treball 

comunitari. És necessari que els centres de salut disposin d’aquesta figura professional.

IV NIVELL - Prescripció Social Holística

Inclou tots els nivells anteriors, potenciant la orientació ocupacional dirigida a millorar el benestar de 

les persones, ja que promou la salut des d’una intervenció holística i tenint en compte tots els aspec-

tes. Kimberlee destaca l’evidència que l’últim nivell de prescripció social pot contribuir a la millora del 

benestar del client, la reducció de l’ansietat i una disminució de visites a l’atenció primaria.

En aquest nivell exigeix un nivell superior de coordinació i integració amb els recursos comunitaris. 

Permet treballar amb sistemes informatitzats on s’hi troben els actius disponibles i s’identifiquen a 

través del mapa d’actius. Ha de disposar de pautes de valoració integral, seguiment i evaluació del 

procés de la persona atesa, així com de personal plenament qualificat i capacitat per dur a terme les 

intervencions comunitaries. 

Exemple de perfil ocupacional

Motiu de derivació: Abandonament de contextos de participació i aïsllament progressiu

Nom: XXXX Edat: 20 Data: 2020

Àrees d’acompliment ocupacional
1

Problema 
greu

2
Problema 
important

3
Problema 

lleu

4
Necessita 

suport

5
Cap 

problema

1. Comprensió i comunicació X

2. Manejar/utilizar entorn X

3. Cura personal X

4. Relacionar-se amb altres persones X

5. Tasques de la llar X

6. Oci i temps lliure X

7. Feina/contribució a la societat X

8. Educació/formació

9. Participació en societat X

10. Descans/son X

Mitja 2,8

Components ocupacionals per a l’acompliment
1

Problema 
greu

2
Problema 
important

3
Problema 

lleu

4
Necessita 

suport

5
Cap 

problema

1. Habilitats de comunicació X

2. Habilitats de processament X

3. Habilitats motores X

Mitja 4

Formació: neteja

Treballar: 6 mesos en neteja

Oci: escriure cançons, parlar, esport, córrer, parkour, bicicleta

PV: col·laborar amb l’esport, fer xerrades de sensibilització
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annex
Estil de vida i benestar

1
Problema 

greu

2
Problema 
important

3
Problema 

lleu

4
Necessita 

suport

5
Cap 

problema

1. Planificació de rutina X

2. Equilibri de rutina X

3. Varietat en rutina X

4. Satisfacció estil de vida X

5. Responsabilitat sobre la pròpia salut X

6. Responsabilitat sobre la pròpia vida X

7. Responsabilitat llocs de vida X

Mitja 2

Projecte de vida
1

Problema 
greu

2
Problema 
important

3
Problema 

lleu

4
Necessita 

suport

5
Cap 

problema

1. Esperança X

2. Plaer X

3. gaudi X

4. Experiències positives X

5. Il·lusió X

6. Connexió i pertinença X

7. Metes i objectius X

8. Orientació del projecte de vida X

9. Armonía interior X

Mitja 1,7

FORTALESES I SUPORTS
1

Problema 
greu

2
Problema 
important

3
Problema 

lleu

4
Necessita 

suport

5
Cap 

problema

1. Autoconeixement X

2. Elecció i control X

3. Actitut positiva X

4. Adaptabilitat X

5. Perseverança X

6. Consciència de suport X

7. Solicitut d’ajuda X

Mitja 1,57

8. Demandes generals de l’entorn X

9. Economia X

10. Llar X

11. Familía X

12. Amics X

13. Grups socials X

14. Oportunitats X

Mitja 2,14

Gràfic del patró de satisfacció

annex
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Resum del perfil ocupacional

Fortaleses i suports

Procés individual

N
iv

el
ls 

de
 p

un
tu

ac
ió

annex 4

El segon exemple és el resultat del treball de terapeutes ocupacionals dins de consorcis hospitalaris 

de Catalunya. L’exemple en concret que es presenta és la prescripció ocupacional que s’està 

desenvolupant dins l’Institut de Neuropsiquiatria i Adiccions del Consorci Parc de Salut Mar. 

Les imatges que s’il·lustren a continuació descriuen les característiques de temps, activitat, context i 

recomanacions. Està inclosa a la base de dades general del procés. Només la pot complimentar el 

terapeuta ocupacional, però pot ser consultada per qualsevol professional autoritzat a fer-ho.

annex

annex

annex

annex

Exemple de prescripció ocupacional

Aquest primer exemple correspon al sistema emprat per terapeutes ocupacionals en la prescripció 

ocupacional dins els serveis de salud de la Diputació de Barcelona durant la primera dècada del 

segle XXI. Com es pot observar, es duia a terme la prescripció considerant factors de temps, activitat 

i pautes dins el propi documento.
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Les característiques anteriorment citades s’il·lustren a la següent figura: 

annex

annex

El resultat final és un document escrit que es cona a la persona com a eina d’organització i pauta 

sbre el seu tractament no farmacològic basat en activitats i ocupacions en diferents contextos de la 

persona.  També és important destacar que aquest sistema permet fer llistes de seguiment diari i 

setmanal, posant-hi filtres per temps, serveis, contextos, activitats i referents.
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