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Ed
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ria
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Benvolgudes i benvolguts, 

Per a mi, és tot un honor iniciar aquestes línies fent men-
ció de la portada que esmenta la primera edició de la 
beca d’investigació i premis científics Endavant TO. Amb 
aquesta iniciativa, el Col·legi de Teràpia Ocupacional de 
Catalunya (COTOC), gràcies a la valuosa tasca de la Co-
missió Científica, dona suport a la investigació, promo-
vent la recerca, el coneixement i la innovació en teràpia 
ocupacional (TO) per impulsar la visibilitat, el talent i la 
divulgació científica de la nostra disciplina. Una vegada 
més, la nostra més sincera enhorabona a totes les perso-
nes guanyadores.

El mes de febrer és una data assenyalada per a la nostra 
professió, ja que hi va tenir lloc l’Assemblea Constituent del 
COTOC, ara fa vuit anys. El passat 1 de febrer del 2021 hi va 
haver la renovació de la Junta de Govern, que tinc l’honor i 
el repte de liderar i, en equip, impulsar el COTOC. Per a mi, 
és una gran sort que la meitat de les persones de la Junta 
anterior hagin continuat formant-ne part, per tal de do-
nar continuïtat i impuls des del primer moment a aquesta 
nova etapa. Abans de res, vull agrair a totes i cadascuna 
de les persones que han contribuït fins al moment actu-
al a fer, ser i construir el COTOC, a les juntes anteriors, a 
l’administrativa, a les comissions i grups de treball, grups 
d’especialització, grups territorials, terapeutes ocupaci-
onals que ens representen, a les universitats i a totes les 
persones col·legiades. Ara, l’equip de Junta el constituïm 
nou persones i per a mi cadascuna d’elles és única i valuo-
sa, i ens aporta diversitat i riquesa en aquesta nova etapa. 
Personalment us vull transmetre ganes, il·lusió i compromís 
per seguir impulsant i sumant amb la professió. Però tam-
bé vull manifestar que el Col·legi és una gran oportunitat 
per teixir xarxa, sumar i entre tots i totes fer créixer la terà-
pia ocupacional, aprofitant les portes que se’ns obren i que 
ens podem obrir si actuem amb proactivitat. Ara bé, un 
dels principis més importants és la responsabilitat personal 
i col·lectiva, per aquest motiu faig una crida a ser, ser-hi i 
fer per construir futur entre tots i totes. 

Des de l’inici, el mandat és un camí intens i ple d’oportu-
nitats, un moment únic i important per fer xarxa i arribar 
més lluny junts i juntes. En l’apartat Notícies del COTOC 
d’aquesta revista, podeu consultar les accions i notícies 
del gener al desembre del 2021. De manera resumida, 
vull compartir algunes de les més destacades d’aquests 
darrers 12 mesos, així com donar les gràcies de tot cor a 
totes i cadascuna de les persones que col·laboren amb 
el COTOC, que el fan possible i que hi contribueixen amb 
gran generositat i responsabilitat: el dia 2 de febrer del 

Carme Olivera  
Noguerola
Degana del COTOC

La nostra més sincera enhorabona 
a totes les persones guanyadores

2021 es va iniciar la col·laboració en la campanya de vacu-
nació amb el Departament de Salut per a tots i totes els i 
les terapeutes ocupacionals de Catalunya. La participació 
de la TO, des del febrer del 2021 i per primera vegada, en 
el nou Pla de Rehabilitació de Catalunya. La participació 
en grups de treball del Consell Assessor de Salut Mental i 
Addiccions del Departament de Salut per a la reordenació 
de la llarga estada. Reunions i col·laboració amb la Direcció 
General de Professionals de la Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. La participació dels 
i de les terapeutes ocupacionals en l’estudi exploratori de 
competències digitals dels i de les professionals sanitaris i 
sanitàries de Catalunya. La col·laboració en el projecte del 
nou Pla de Dolor de Catalunya, en sessions de treball del 
procés consultiu i en l’estudi (enquesta) de priorització del 
nou Pla d’acció per tractar el dolor crònic. Participació en 
el procés de consulta (sessions de treball) del nou Pla de 
Salut 2021-2025 del Departament de Salut. Treballar pro-
activament per donar suport a la visió bio-psico-social i a 
la visibilitat de la teràpia ocupacional a la Marató de TV3 
d’enguany, dedicada a la salut mental. 

Per acabar, sensibilitzem-nos amb el fet que vivim mo-
ments de canvi tant del model social com sanitari. Parlo 
del nou Pla de Salut, el Nou Pla de Rehabilitació de Ca-
talunya, la transformació de l’Atenció primària i comuni-
tària, la reorientació cap a la Comunitat de l’Atenció a la 
Salut Mental, el repte de l’Atenció integrada social i sani-
tària i la redefinició del model d’Atenció intermèdia per 
atendre la complexitat, entre d’altres. És evident que ara 
més que mai és el moment de ser proactives i proactius: 
ser, ser-hi i fer per construir futur entre tots i totes. 

Ajuda’ns a fer-ho realitat, a ser part de la solució, sumar 
i créixer! 



— Notícies
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— 15/01/2021

Nova composició de la Junta 
2021-2023
Atès que es va presentar una única candidatura, aquesta 
candidatura va quedar escollida sense necessitat de por-
tar a terme el procés electoral. Per aquesta raó, el 15 de 
gener ja es va poder presentar la composició de la Junta 
de Govern 2021-2023, quedant aprovada la llista següent 
el dia 30 de gener de 2021: degana, Carme Olivera; vice-
degana, Mar Busquets; secretària, Eva Domingo; tresore-
ra, Jennifer Calvo; vocal de Deganat, Angel Pérez de Gra-
cia; vocal de Formació Contínua, Néstor Aparicio; vocal 
de Difusió, Pere Ayats; vocal de Legislació, Silvia Ramos; 
vocal de Competències, Núria Boixadé, i vocal de Premsa, 
Ginés Ruiz.

Més informació: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1147-composicio-membres-de-
junta-2021-2023.

N
ot

íc
ie

s — 02/02/2021

Campanya de vacunació
El dia 2 de febrer del 2021 es va iniciar la col·laboració en 
la campanya de vacunació amb el Departament de Salut 
per a tots i totes les terapeutes ocupacionals de Catalu-
nya. El COTOC va recollir les dades de tots els i les tera-
peutes ocupacionals que volien rebre la vacuna. Aquestes 
dades les vàrem posar a disposició del Departament de 
Salut per tal que pogués gestionar l’operativa de la vacu-
nació i fer una previsió de les dosis necessàries i de com 
caldrà distribuir-les pel territori.

Més informació: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1148-campanya-de-vacunacio.

— 02/02/2021

Reunió presencial de la degana 
Carme Olivera i el col·legiat 
José Madrid amb el director del 
Pla Director de Salut Mental 
i Addiccions a Blanch i el 
president del Consell Assessor de 
Salut Mental i Addiccions Joan 
Vegué al Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya
El dia 2 de febrer del 2021, la directora general de Planifica-
ció en Salut del Departament de Salut ens convoca a una 
reunió en resposta a la sol·licitud realitzada per l’anterior 
Junta del COTOC. El motiu de la reunió va ser sol·licitar 
mantenir i incloure els terapeutes ocupacionals en l’esbor-
rany del nou document PSI, així com també posar-nos a 
disposició del Departament de Salut per col·laborar en 
grups de treball i futures oportunitats. El president del Con-
sell Assessor de Salut Mental i Addicions convida al COTOC 
a participar en subgrups de treball per a la reordenació de 
la llarga estada. El director del Pla Director de Salut Mental 
i Addicions ens informa que la transformació de la salut 
mental es dirigeix cap a l’atenció de proximitat, comunità-
ria i reorganització de llarga estada. I també ens demana 
al COTOC si com a col·lectiu professional podem aportar 
revisió d’evidència, funcions i contribucions del TO en els 
diferents recursos de salut mental i ratis/estàndards.

— 02/02/2021

Nou Pla de  
Rehabilitació de Catalunya
La Direcció General de Planificació en Salut del 
Departament de Salut convida al COTOC a participar en el 
nou Pla de Rehabilitació de Catalunya. Aquest fet implica 
la participació de la teràpia ocupacional, des del febrer del 
2021 al desembre del 2021 i, per primera vegada en el nou 
Pla de Rehabilitació de Catalunya amb representació en el 
grup assessor i en cadascun dels subgrups de treball, amb 
més de 22 terapeutes ocupacionals que ens representen a 
les reunions del Departament, i des del COTOC s’han 
constituït grups de treball interns amb una xarxa de més 
de 70 professionals. La degana, personalment i en nom de 
tot l’equip de Junta del COTOC, vol mostrar el seu agraïment 
a totes i cadascuna de les persones que participen a les 
reunions del Departament de Salut i també a totes les 
persones que estan treballant en els grups interns del 
COTOC, oferint el millor de si mateixes per contribuir en 
aquest nou Pla de Rehabilitació de Catalunya durant tot 
l’any 2021.
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— 05/02/2021

Pla Director de Salut Mental  
i Addiccions. Departament  
de Salut

Per donar resposta a la sol·licitud del director del Pla Di-
rector de Salut Mental i Addiccions del Departament de 
Catalunya des del COTOC es crea una comissió de treball 
impulsora i grups de treball per a l’el·laboració de docu-
ments tècnics sobre les funcions dels TO en els diferents 
serveis de la salut mental. Com a degana, personalment i 
en nom de tot l’equip de Junta del COTOC, vull mostrar el 
meu agraïment a totes i cadascuna de les persones que 
estan treballant per documentar i poder donar resposta 
al Departament de Salut.

— 02/03/2021

TV Lleida
El 2 de març, es va emetre l’entrevista a Estefanía Montoya 
per TV Lleida, on explicava la seva tasca al centre residencial 
d’aquesta ciutat on treballa, especialment amb els 
pacients que han passat la COVID-19.

— 02/03/2021

Tres terapeutes ocupacionals en 
diferents grups de treball de la 
Fundació pel Congrés Català de 
la Salut Mental
Les col·legiades Anna Arjona i Ana Maria Sanz en el Grup 
de treball Aspectes psicosocials i ètics i el vocal de formació 
contínua Néstor Aparicio al Grup de treball Atenció a les 
persones amb problemàtiques de salut mental, la formació 
i la recerca han estat durant tot aquest any treballant per 
al Congrés Català de la Salut Mental que se celebra els dies 
3, 4 i 5 de novembre. La degana, personalment i en nom de 
tot l’equip de Junta del COTOC, agraeix la tasca realitzada.

— 02/03/2021

Direcció General de 
Professionals de la Salut del 
Departament de Salut
Col·laboració i reunions, des del febrer del 2021, amb la di-
rectora general de Professionals de la Salut del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

— 27/02/2021

Primer debat del Consell 
Deontològic del COTOC
El dia 27 de febrer del 2021 el Consell Deontològic del CO-
TOC organitza el primer debat obert per reflexionar sobre 
els aspectes ètics que ens planteja el cas de l’Anna, tot 
convidant a professionals i estudiants a participar-hi a 
través de la plataforma ZOOM, amb l’objectiu d’integrar 
el codi ètic a la nostra praxi professional. La degana, per-
sonalment i en nom de l’equip de Junta, agraeix aquesta 
gran iniciativa del Consell Deontològic.

Més informació: 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1364627751563644930?s=12

— 08/03/2021

Taula rodona, Teràpia 
ocupacional des de la 
perspectiva de gènere
Taula rodona via Zoom amb motiu del Dia de la Dona 
amb la temàtica Teràpia ocupacional des de la perspecti-
va de gènere, amb la presència de tres referents en el 
tema: Montserrat García, membre de la Junta d’ECOM 
(Catalunya); Daniela Testa, Dra. en Ciències Socials (Ar-
gentina), i Rodolfo Morrison, acadèmic de la Universitat 
de Xile.

Més informació: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1151-taula-rodona-terapia-
ocupacional-des-de-la-perspectiva-de-genere
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— 11/03/2021

Participació en la primera  
reunió sobre  
la Reorganització 
de la Llarga Estada 
en Salut Mental
Sergio Guzmán, TO expert en salut mental, i Mar Busquets, 
vicedegana del Col·legi, en representació del COTOC i com 
a convidats pel Consell Assessor de Salut Mental, partici-
pen en la primera reunió sobre la Reorganització de la Llar-
ga Estada en Salut Mental. Aquest pla ha consistit en la 
participació en dos grups de treball, un que tractava la 
Cartera de serveis en les unitats d’hospitalització de llarga 
estada i un altre on es treballava la Transició a la comuni-
tat. Durant l’any, han anat treballant en els dos grups a 
través de l’elaboració de dos documents que s’unifiquen i 
de diverses reunions. La degana, personalment i en nom de 
l’equip de Junta, els vol agrair la gran tasca, representació i 
contribució que han realitzat tots aquests mesos.

— 11/03/2021

Recollida de ràtios  
de TO que treballen  
en l’àmbit  
de la Salut Mental  
a Catalunya
Des del COTOC es va fer una crida per recollir dades sobre 
els terapeutes ocupacionals que treballen en aquest àm-
bit. Aquesta campanya va començar a meitat del mes de 
març del 2021. Des del deganat i l’equip de Junta volem 
agrair l’ajuda de totes les persones que ens han dedicat 
cinc minuts i han participat responent l’enquesta.

Més informació: 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1370071618337247235?s=12 
https://www.instagram.com/p/CMSahtylgAU/?utm_medium=copy_link

— 24/03/2021

Nota de premsa  
del COTOC
El 24 de març es va publicar en diversos mitjans la nota de 
premsa elaborada des del COTOC amb la col·laboració de 
les terapeutes ocupacionals Anna Coderch i Ginés Ruiz 
«Terapeutes ocupacionals alerten d’una regressió en la 
salut mental dels menors». Alguns d’aquests mitjans són 
el Diari de Girona, El Punt Avui, El Mon.cat, Redacción Mé-
dica i Social.cat, entre d’altres.

Més informació: 
https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2021/03/24/terapeutes-ocupacionals-
alerten-d-regressio-48613315.html 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1943945-els-terapeutes-
ocupacionals-alerten-d-una-regressio-en-la-salut-de-menors-amb.html

— 08/04/2021

Constitució  
del nou Grup  
territorial de Tarragona
El passat mes d’abril es va reunir per primera vegada el 
Grup territorial de Tarragona, el qual va quedar constituït 
com a grup i amb la participació de diverses col·legiades 
i diversos col·legiats per impulsar diverses iniciatives per 
visibilitzar la TO i portar el COTOC a tot el territori.

— 09/04/2021

Constitució  
del nou Grup  
territorial de Lleida
El passat mes d’abril es va reunir per primera vegada el 
Grup territorial de Lleida, el qual va quedar constituït com 
a grup amb la participació de diverses col·legiades i diver-
sos col·legiats de les Terres de Lleida. #FemXarxaCOTOC

Més informació: 
https://www.instagram.com/p/CNdKKd2FhCY/?utm_medium=copy_link
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— 27/04/2021

A Ràdio 4
A Ràdio 4, el 27 d’abril, van entrevistar Sergio Guzmán, tera-
peuta ocupacional i coordinador del programa de rehabili-
tació psicosocial del Centre Doctor Emili Mira. Al programa 
es va parlar del projecte Apropa Cultura i de la importància 
d’aconseguir que la cultura sigui accessible a tothom.

— 28/04/2021

Reunió del COTOC amb l’Institut 
Català de la Salut (ICS)
El passat dia 28 d’abril el Sergio Guzmán i la Carme Olive-
ra, degana del COTOC, es van reunir al Institut Català de 
la Salut (ICS) amb la Sra. Sílvia Cordomí, directora d’Es-
tratègia i Qualitat de l’ICS; la Sra. Yolanda Lejardi, direc-
tora d’Atenció Primària i a la Comunitat, i la Sra. Ariadna 
Mas, adjunta a la Direcció Assistencial d’Atenció Primària 
i a la Comunitat. Va ser una gran oportunitat per aproxi-
mar i parlar de la consultoria i la prescripció ocupacional 
i del valor de la teràpia ocupacional en l’atenció primària 
i comunitària.

Més informació: 
https://www.instagram.com/p/COntHHJFrPJ/?utm_medium=copy_link

— 15/05/2021

Participació de la col·legiada 
Joana Martínez a la 9a Jornada 
de Fisioteràpia en Geriatria del 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya
Des del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
volem agrair a la col·legiada Joana Martínez la seva par-
ticipació en la 9a Jornada de Fisioteràpia en Geriatria el 
passat 15 de maig amb la ponència «Aliança entre Fisio-
terapeutes i Terapeutes Ocupacionals». No sols va expo-
sar el paper del terapeuta ocupacional en geriatria, sinó 
que també va recalcar la importància del treball multidis-
ciplinar per aconseguir una visió holística de l’usuari al 

— 22/04/2021

Reunió amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda, Hble. Sr. Pere Aragonès, 
mentre es conforma un nou 
Govern
Participació de la degana Carme Olivera a la reunió con-
vocada pel vicepresident del Govern i conseller d’Econo-
mia i Hisenda, Hble. Sr. Pere Aragonès, mentre es confor-
ma un nou Govern, conjuntament amb presidències de 
diversos col·legis professionals de diferents àmbits de la 
salut pública, per aprofundir sobre temàtiques i sectors 
que creu que han de ser estratègics els propers anys.

Més informació: 
https://www.instagram.com/p/COQjXAOFrgY/?utm_medium=copy_link

— 22/04/2021

Convocatòria XIII Assemblea 
General Ordinària 2021
Atesa la situació excepcional que vam viure degut a la 
pandèmia generada per la COVID-19 i d’acord amb les 
recomanacions sanitàries del Departament de Salut de la 
Generalitat, la Junta de Govern va considerar celebrar la 
XIII Assemblea General Ordinària de manera virtual el dis-
sabte 24 d’abril del 2021 mitjançant la plataforma digital 
ZOOM amb el següent ordre del dia: 1. Benvinguda als i les 
assistents 2. Presentació de la nova Junta 3. Aprovació, si 
escau, de l’acta anterior (Assemblea General Ordinària 
del COTOC núm. XII del 3 d’octubre del 2020) 4. Presenta-
ció, reflexió i aprovació si procedeix de la Memòria d’acti-
vitats del COTOC 2020. 5. Presentació, reflexió i aprovació 
si procedeix de la liquidació del pressupost vençut, l’inven-
tari-balanç de situació i de l’informe d’auditoria de l’exer-
cici 2020. 6. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix 
del pressupost d’ingressos i despeses del 2021. 7. Precs i 
preguntes.

Més informació: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1153-convocatoria-xiii-assemblea-
general-ordinaria-2020
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— 08/06/2021

Participació en el Grup de treball 
del Pla estratègic d’atenció al 
dolor crònic de Catalunya
Participació de dues col·legiades, Yolanda Calle i Ana Arias, 
en el Grup de treball del Pla estratègic al dolor crònic de 
Catalunya per donar resposta a la direcció del Programa 
de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla director sociosa-
nitari del Departament de Salut que ens convidava a for-
mar part del procés consultiu amb la participació de dife-
rents perfils per tal de disposar d’una visió multidisciplinària 
de l’abordatge del dolor. En aquest Grup de treball es va 
plantejar de forma específica l’abordatge vinculat a la re-
habilitació i recuperació de la funcionalitat que envolta el 
dolor crònic, amb professionals de fisioteràpia i teràpia 
ocupacional. Des del deganat i l’equip de Junta, agraïm la 
vostra participació per donar veu i visibilitat a la teràpia 
ocupacional en aquest Grup de treball.

— 10/06/2021

Presentació de la guanyadora  
de l’ajuda a projectes  
d’investigació ENDAVANT TO  
i de les guanyadores  
dels premis a millor  
Treball Fi de Grau  
i Treball Fi de Màster
El 10 de juny des del compte d’Instagram del COTOC es va 
anunciar en directe la guanyadora de l’ajuda a projectes 
d’investigació ENDAVANT TO i les guanyadores dels pre-
mis a millor Treball Fi de Grau i Treball Fi de Màster. Pere 
Ayats, vocal de Difusió, i Georgina Rufé, del Grup de co-
missió científica, van tenir l’oportunitat de parlar amb les 
guanyadores en directe.

Més informació: 
https://www.instagram.com/p/CPvH9Y8Fvqy/?utm_medium=copy_link

qual atenem. Al final de la ponència es va mostrar un ví-
deo fet pel COTOC on diferents fisioterapeutes parlen dels 
beneficis del treball conjunt amb terapeutes ocupacio-
nals. Agraïm al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
per convidar-nos a la jornada. Esperem poder col·laborar 
de nou amb vosaltres en més ocasions.

Accés al vídeo  
https://www.instagram.com/tv/CP5ZgP5norq/?utm_source=ig_web_copy_link 
Acceso al post https://www.instagram.com/p/CP5YO9sFQc_/?utm_source=ig_web_
copy_link

— 17/05/2021

Entrevistes a El Punt Avui
El 17 de maig es va publicar al diari El Punt Avui el repor-
tatge anomenat «La Pandèmia Tabú». En aquest repor-
tatge s’entrevista al terapeuta ocupacional Sergio 
Guzmán i a la vicedegana del COTOC, Mar Busquets.

Més informació: 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1965897-pandemia-tabu.html

— 29/05/2021

Segon debat del  
Consell Deontològic  
del COTOC
El dia 29 de maig del 2021 el Consell Deontològic del CO-
TOC organitza en línia el segon debat obert per reflexio-
nar sobre els aspectes ètics que ens planteja en aquest 
cas «Repensant el fer: la privacitat de l’Hèctor». Es convi-
da a participar a totes les persones amb l’objectiu d’inte-
grar el codi ètic a la nostra praxi professional.

Més informació: 
https://www.instagram.com/p/COutcLqFiq_/?utm_medium=copy_link https://www.
instagram.com/p/CPgOoF1lfHO/?utm_medium=copy_link
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— 14/06/2021

Entrevista a la Cadena SER
El 14 de juny, a la Cadena Ser de Lleida, van entrevistar la 
terapeuta ocupacional Miriam Sanjosé de l’Hospital Arnau 
de Vilanova, juntament amb un pacient, per parlar de la 
tasca que fan els terapeutes ocupacionals, especialment 
a les UCI, durant la pandèmia.

— 22/06/2021

Participació amb l’estudi de 
priorització del nou Pla d’acció 
per treballar el dolor crònic, 
del nou Pla estratègic del dolor 
crònic de Catalunya
En el projecte del nou Pla de Dolor de Catalunya, des de la 
direcció del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronici-
tat i Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut 
ens van demanar participació per respondre una enques-
ta. Des del COTOC es va facilitar un llistat de 50 terapeu-
tes ocupacionals, dels quals 33 (66 %) van participar en 
l’estudi (enquesta) de priorització i viabilitat del nou Pla 
d’acció per treballar el dolor crònic. El deganat i l’equip de 
Junta del COTOC volem agrair a totes les persones que hi 
han participat el seu ajut per fer realitat una oportunitat 
més de ser-hi i donar resposta a la sol·licitud del Departa-
ment de Salut.

— 28/06/2021

Participació a l’estudi exploratori 
de competències digitals dels 
professionals sanitaris

Des del COTOC es va impulsar la participació dels i de les 
terapeutes ocupacionals en l’estudi exploratori de com-
petències digitals dels professionals de professions sani-
tàries de Catalunya, projecte emmarcat dins el projecte 
COMPDIG_Salut, derivat del Fòrum de Diàleg Professio-
nal. El deganat i l’equip de Junta volem mostrar el nostre 
agraïment a totes les persones que hi heu participat i 
heu donat resposta a la petició rebuda des de la Direcció 
General de Professionals de la Salut, adreçada als dife-
rents col·legis professionals de professions sanitàries de 
Catalunya.

— 10/07/2021

El Ministeri d’Universitats inclou 
la teràpia ocupacional com 
àmbit de coneixement
Participació activa del COTOC amb el CGCTO i suport a 
CNDEUTO en el procés per incloure la teràpia ocupacional 
com àmbit de coneixement. Des del COTOC celebrem 
aquesta gran notícia fruit del treball coordinat de CN-
DEUTO, SOCINTO i CGCTO. Va ser un gran dia quan la 
Secretaria General d’Universitats va confirmar a la presi-
denta de CNDEUTO, Begoña Polonio, que l’Àmbit de Co-
neixement de la Teràpia Ocupacional ha estat inclòs ex-
plícitament a l’annex I, juntament amb altres disciplines 
sanitàries, del Projecte de Reial Decret que estableix l’or-
ganització dels ensenyaments universitaris i del procedi-
ment d’assegurament de la seva qualitat.

Més informació: 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1413897977454792708?s=12

— 18/07/2021

Comunicat de l’ACPSM.AEN per 
a la Fundació de la Marató de 
TV3
El COTOC, amb 31 entitats més, es va adherir al comuni-
cat dirigit a la Fundació de la Marató de TV3, impulsat per 
l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental 
(ACPSM-AEN) per a avançar cap a una salut mental co-
munitària i superar els reduccionismes en salut.

Més informació: 
https://www.aencatalunya.cat/images/COMUNICATMARATO17_06_2021.pdf
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— 30/07/2021

El COTOC participa en una nova 
comissió de salut mental del 
CGCTO
El col·legiat José Madrid inicia la seva participació com a 
representant del COTOC a la Comisión de Salud Mental 
de Terapia Ocupacional del Consejo General de Colegios 
de Terapia Ocupacional. La degana, personalment i en 
nom de l’equip de Junta, vol agrair la seva implicació i 
participació com a representant del COTOC en aquesta 
comissió.

— 04/08/2021

El COTOC davant la iniciativa 
impulsada per famílies 
vinculades a serveis d’Atenció 
Precoç de Catalunya
El Grup d’Especialització en Infància i Adolescència va 
emetre el següent comunicat en relació amb la iniciativa 
impulsada per algunes famílies vinculades a serveis 
d’Atenció Precoç de Catalunya: «Des del Grup d’Infància 
i Adolescència del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals 
celebrem la iniciativa impulsada per un grup de famílies 
que demana la incorporació de la figura del terapeuta 
ocupacional als Centres de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç (CDIAP) com a part de l’equip interdisci-
plinari. L’objectiu del terapeuta ocupacional als serveis 
d’atenció precoç és afavorir l’autonomia de l’infant i la 
promoció de la seva participació en la vida quotidiana 
dins del seu entorn. Detectem en quines activitats exis-
teix restricció en la participació i les seves causes, per 
plantejar una intervenció holística que va més enllà de 
treballar les habilitats i capacitats de l’infant, si no que 
també adapta l’entorn i la manera de dur a terme l’acti-
vitat. És el terapeuta ocupacional qui té les competènci-
es per portar a terme aquestes tasques, mitjançant ac-
tivitats terapèutiques significatives per a l’habilitació o 
rehabilitació dels components afectats, la creació d’en-
torns facilitadors i accessibles, el suport, l’orientació i 
l’assessorament a les famílies i l’entorn. A més, el tera-
peuta també detecta la necessitat d’adaptacions i/o 
productes de suport, com també el seu entrenament. 
Treballem per la minimització de les barreres que limiten 

la participació de l’infant. Volem una atenció precoç de 
qualitat on els infants i les seves famílies tinguin dret a 
rebre valoració i tractament de teràpia ocupacional per 
fomentar l’autonomia i la participació dels nens i de les 
nenes en les seves activitats. Per això, treballem per de-
manar al Departament de Benestar Social i Família que 
incorpori la teràpia ocupacional als CDIAP com un recurs 
més per treballar conjuntament amb els altres professi-
onals per la integració real dels infants dins la nostra so-
cietat».

Més informació: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1158-posicionament-del-cotoc-
davant-la-iniciativa-impulsada-per-families-vinculades-a-serveis-d-atencio-precoc-
de-catalunya

— 11/09/2021

El COTOC a l’acte de Govern de 
la Diada de Catalunya
El president de la Generalitat de Catalunya i la presidenta 
del Parlament de Catalunya ens van convidar, el dissabte 11 
de setembre, a l’acte institucional amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. Carme Olivera, degana del CO-
TOC, va assistir conjuntament amb altres presidents de 
col·legis professionals.

— 02/10/2021

Assemblea General  
Extraordinària del Consejo 
General de Colegios  
de Terapeutas Ocupacionales 
(CGCTO)
Participació a l’Assemblea General Extraordinària del 
Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupaciona-
les (CGCTO) en format híbrid. Des del COTOC i en repre-
sentació hi participen telemàticament la secretària, Eva 
Domingo, i el vocal de Premsa, Ginés Ruiz.

Més informació: 
https://twitter.com/consejoto/status/1444339581881655300?s=12
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— 06/10/2021 i 08/10/2021

Participació en el procés de 
consulta del nou Pla de Salut 
2021-2025
La Direcció General de Planificació del Departament de Salut 
convida al COTOC a participar en el procés de consulta extern 
del nou Pla de Salut 2021-2025 (esborrany del document-ver-
sió 0), mitjançant sessions de treball amb professionals que 
treballen en els diversos àmbits del sistema de salut i altres 
sectors implicats en la salut. Des del COTOC acceptem la in-
vitació a ser part del procés consultiu i participem en les dues 
sessions de treball virtual a les quals ens convoquen: el dime-
cres 6 d’octubre, la Carme Olivera, degana del COTOC, i el 
divendres 8 d’octubre, la col·legiada Georgina Martínez. La 
degana del COTOC, personalment i en nom de l’equip de Jun-
ta, vol agrair la implicació i gran ajuda de la Gina Martínez i el 
suport de l’equip de persones integrat per la Silvia Ramos, vo-
cal de Legislació, i les col·legiades Maria Kapanadze i Jennifer 
Grau, així com també al Josan Merchán.

— 07/10/2021

La teràpia ocupacional amb la 
Marató de TV3
El 7 d’octubre del 2021, a la roda de premsa que dona 
inici a la campanya de la Marató de TV3 i Catalunya Rà-
dio, dedicada a la salut mental, hi van participar tres pro-
fessionals experts: Salvador Simó, terapeuta ocupacional; 
Roger Ballescà, psicòleg, i Fina Castro, psiquiatra. La de-
gana del COTOC assisteix a l’acte i pot transmetre perso-
nalment a la direcció de la Marató de TV3 que ens ale-
grem moltíssim d’aquesta gran oportunitat per donar 
visibilitat a la nostra professió en aquesta gran campanya 
de la Marató de TV3. Moltes gràcies també al Salvador 
Simó per fer-ho realitat.

Més informació: 
https://www.instagram.com/p/CUx5d40IDrZ/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1446563321285578754?s=12

— 09/10/2021

Teràpia Ocupacional a la UCI. 
«Los nuevos sanitarios que 
entran en las UCI», entrevista 
publicada al Diario Médico
El dia 9 d’octubre, el Diario Médico publica l’entrevista Te-
ràpia Ocupacional en la UCI. «Los nuevos sanitarios que 
entran en las UCI», gràcies al contacte periodístic i gesti-
ons del Consejo Estatal de Colegios de Terapeutas Ocupa-
cionales (CGCTO). La degana del COTOC, el 17 de setem-
bre del 2021 va facilitar al president del CGCTO el 
contacte de dues terapeutes ocupacionals de Catalunya 
per participar-hi. Des del deganat i en nom de l’equip de 
Junta, volem agrair a la Georgina Martínez, TO de l’Hos-
pital Vall d’Hebron, i la Patricia del Barrio, TO de l’Hospital 
de Bellvitge, la seva participació per donar visibilitat a la 
gran tasca realitzada i fer evident la necessitat d’incorpo-
rar TO a les UCI.

Més informació: 
https://www.diariomedico.com/medicina/profesion/los-nuevos-sanitarios-que-
entran-en-las-uci.html

— 16/10/2021

Entrevista a A TAC 12
A A TAC 12 el 16 d’octubre van entrevistar l’Anna Andreu, 
terapeuta ocupacional de l’Hospital Universitari de Tarra-
gona Joan XXIII. L’Anna explica al magazín del cap de set-
mana la feina que fan els TO a la unitat de rehabilitació 
en pacients amb COVID persistent.

Més informació: 
https://www.youtube.com/watch?v=qy884qkGa_c

— 19/10/2021

Reunió des del CGCTO  
amb TOP-ES
Participació del Ginés Ruiz, en representació del Grup d’in-
fància i com a membre de Junta del COTOC, en la reunió 
concertada des del CGCTO amb TOP-ES. S’hi van tractar 
possibles estratègies per potenciar la publicació de pràcti-
ca basada en l’evidència sobre TO en la població infantil, 
així com també accions de difusió amb la comunitat edu-
cativa del paper de la TO a l’escola.
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— 01/11/2021

Al Diari de Tarragona
Al Diari de Tarragona, el dilluns 1 de novembre del 2021, va 
sortir publicat l’article «Creix la demanda de rehabilitació 
per al post-Covid», on s’explica la tasca dels terapeutes 
ocupacionals de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona en la 
rehabilitació de la COVID persistent, especialment en la 
cinquena onada.

Més informació: 
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/La-pandemia-dispara-los-pacientes-
en-rehabilitacion-20211101-0033.html

— 03/11/2021

Dues membres del COTOC 
formen part del comitè 
cultural de la FCCSM i ajuden a 
organitzar els premis Xarxart
Participació de la Mar Busquets i la Silvia Ramos en l’orga-
nització del 7è Premi Xarxart de Dibuix i el 1r de Narrativa 
i Poesia. Durant tot l’any el comitè cultural de la Fundació 
Congrés Català Salut Mental s’ha reunit per organitzar 
l’acte d’entrega dels premis. Aquest any la temàtica ha 
estat l’entorn digital i la salut mental. 

Més informació: 
https://www.fccsm.net/7e-congres-catala-de-salut-mental/

— 20/11/2021

Entrega dels premis Xarxart  
de la Fundació Congrés  
Català de Salut Mental
Participació de la Mar Busquets i la Silvia Ramos en l’orga-
nització del 7è Premi Xarxart de Dibuix i el 1r de Narrativa 
i Poesia. Durant tot l’any el comitè cultural de la Fundació 
Congrés Català Salut Mental ha estat reunint-se per or-
ganitzar l’acte d’entrega del premi Xarxart. Aquest any la 
temàtica ha sigut l’entorn digital i la salut mental. L’en-
trega de premis està prevista pel dimarts, 16 de novem-
bre, al teatre de Sarrià.

— 27/10/2021

Celebració del Dia Mundial  
de la Teràpia Ocupacional
Per celebrar el Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, el 27 d’octu-
bre del 2021, el COTOC conjuntament amb EUIT i UVic hem orga-
nitzat un cicle de ponències en línia i gratuïtes. Tres dies, 27, 28 i 29 
d’octubre, per gaudir de grans xerrades a càrrec d’experts als qui 
volem agrair de tot cor la seva participació, així com també a les 
persones moderadores de les ponències i a les assistents. D’altra 
banda, també s’ha fet pública la nova convocatòria de l’Ajuda als 
Projectes d’Investigació del COTOC sota el lema Endavant TO.

— 20/10/2021

Primera Trobada de Terapeutes 
Ocupacionals que treballen 
en Serveis de Rehabilitació 
Comunitària
El dia 20 d’octubre, el grup d’especialització de salut men-
tal del COTOC organitza la Primera Trobada Oberta de 
Terapeutes Ocupacionals col·legiats que treballen en Ser-
veis de Rehabilitació Comunitària per compartir experi-
ències. El deganat i l’equip de Junta celebrem aquesta 
gran iniciativa del Grup d’especialització de salut mental i 
volem mostrar el nostre agraïment a totes les persones 
que hi han participat. #FemXarxaCOTOC

Més informació: 
https://www.instagram.com/p/CVIpi4eosUv/?utm_medium=copy_link

— 27/10/2021

Entrevista a ràdio Desvern
El 27 d’octubre del 2021, Ràdio Desvern va entrevistar la 
vicedegana del COTOC en commemoració del Dia Mundi-
al de la Teràpia Ocupacional.

Més informació: 
https://www.radiodesvern.com/programs/la-rambla/radiodesvern_
podcast_26403?s=1174&ref=wa
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Activitats col·legials

Les comissions 
del COTOC

Vols participar activament en gestions que es duen a 
terme des de la Junta del Col·legi? T’agradaria col·la-
borar amb les següents comissions?

 Premsa
Podràs participar en l’elaboració de La Revista del CO-
TOC, entrevistar persones relacionades amb la teràpia 
ocupacional, buscar informació rellevant de la discipli-
na, redactar notícies i participar en el projecte de la 
biblioteca del COTOC entre moltes altres activitats. Hi 
ha lloc per a tu, t’esperem! Posa’t en contacte amb 
premsa@cotoc.cat per a participar!

 Difusió
Vols col·laborar per donar a conèixer el rol del terapeuta 
ocupacional i el del COTOC? Vine a formar part de la Co-
missió de Difusió! Podràs participar activament en la cre-
ació de contingut per a xarxes socials, la revista o inclús 
participar en actes per a la difusió de la professió. Con-
tacta amb difusio@cotoc.cat.

 Científica
Tenim la missió de contribuir en el desenvolupament cien-
tífic de la Teràpia Ocupacional, ampliar les evidències ci-
entífiques pròpies de la disciplina i promoure l’esperit de 
recerca en la nostra professió. Anima’t i posa’t en contac-
te amb vicedeganat@cotoc.cat.

 Consell deontològic
El Consell es va crear el 30 de novembre de 2018 per a fer 
difusió, dinamització i formació sobre el codi deontològic, 
valorar possibles casos de conflicte ètic de ciutadans o dels 
mateixos col·legiats, aplicar el codi deontològic del COTOC 
i crear un full de ruta i un protocol de demanda i valoració 
de situacions que continguin conflicte ètic. Contacta amb 
legislacio@cotoc.cat si vols participar!

 Grups d’especialització
Tens un tema d’interès específic? Proposa la creació d’un 
grup d’especialització i des del COTOC farem un envia-
ment a totes les persones col·legiades per buscar aquelles 
que comparteixin el teu interès. En aquest moment, hi ha 
actius els següents grups: el Grup de gent gran, el Grup 
d’especialització en productes de suport i adaptació funci-
onal de la llar, el Grup d’infància i adolescència i el Grup de 
salut mental. Si vols saber en què estan treballant, contac-
ta amb secretaria@cotoc.cat.

 Grups territorials del COTOC
Els Grupos territorials són: 
Lleida, Tarragona, Girona i Catalunya Central.

Els/les participants en aquests grups informen de dife-
rents recursos del territori, acorden temes d’interès per a 
les trobades, potencien la formació a la seva província i 
treballen per a la figura del terapeuta ocupacional en di-
ferents centres, recursos i entitats. En definitiva, és un es-
pai en el qual compartir inquietuds del nostre àmbit de 
treball.

Si hi esteu interessats, contacteu amb secretaria@cotoc.
cat.

I recorda! Per participar activament en una comissió 
o una secció, disposaràs d’un certificat acreditatiu i 
gaudiràs d’un descompte del 10% en un curs organit-
zat pel COTOC. 

Vols compartir experiències professionals, posar en 
marxa projectes i participar en la promoció de la te-
ràpia ocupacional?

Les seccions 
del COTOC

Pots consultar el funcionament de les comissions i dels 
grups d’especialització a la nostra pàgina web! cotoc.cat
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Us recordem que ja podeu consultar i 
agafar en préstec els llibres que vul-
gueu en horari d’atenció al col·legiat i 
la col·legiada a la seu. Continuem 
treballant per posar en marxa el ser-
vei de préstec virtual. Si esteu interes-
sats en aquests o qualsevol altre 
exemplar de la biblioteca, podeu con-
tactar directament amb la seu a 
info@cotoc.cat.

Marco conceptual 
europeo para Terapia 
Ocupacional
Brea Rivero, Miguel 
Terapeuta ocupacional

ISBN: 9788491710103 
Publicat: 07.07.2017 · Pàgines: 224

Coneix totes les claus sobre per què 
ens ocupem i què fa que les activi-
tats que realitzem ens omplin i donin 
sentit a la nostra vida. Gràcies a 
l’evidència científica, coneixem l’es-
treta relació entre dur a terme acti-
vitats significatives i la salut i el ben-
estar. Per això, us convidem a iniciar 
un viatge cap a la reflexió de la vos-
tra vida ocupacional i, per què no, 
cap al canvi.

Una visió única sobre el fenomen de 
l’ocupació des d’una proposta teòri-
ca, acompanyada d’exemples pràc-
tics.
Està dirigit a estudiants de grau, 
professionals clínics, docents i in-
vestigadors per reflexionar sobre les 
seves accions i contribuir a susten-
tar el raonament clínic durant la in-
tervenció professional.

ISBN: 9798740147239 
Publicat: 22.04.2021 · Pàgines: 114

Ocúpate. Claves 
para una vida feliz 
a través del hacer
Rodríguez Bailón, María 
Vidaña Mora, Laura 
Terapeutes ocupacionals

Consulta i préstecs

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

• Via telefònica durant l’horari 
d’atenció al 930 085 678.

• A www.cotoc.cat/contactar

Els estudiants del grau de Teràpia Ocu-
pacional poden consultar llibres a la 
biblioteca presentant el carnet univer-
sitari. Préstec exclòs. 

Condicions del préstec

• Un màxim de 5 documents alhora.

La 
biblioteca 
continua 
creixent!

Estem treballant per digitalitzar el carnet! Ja no és necessari el carnet de 
col·legiat/da per usar els serveis de la biblioteca: consulta, préstecs, connexió 
a la xarxa wifi de la seu, etc. La persona col·legiada es podrà identificar amb el 
número de col·legiat/da i el certificat de col·legiació o el DNI.

Protocol  
de préstec

• Durada de 30 dies.

• Els documents del fons documen-
tal no es poden prestar.

Reserves

Es poden reservar fins a 3 documents. 
La reserva s’anul·la automàticament 
si no es recull en 15 dies. 

Renovacions

Fins a 2 vegades si no hi ha reserves i 
no s’ha excedit el termini de devolu-
ció. Després de dues renovacions, 
hauran de passar un mínim de 3 me-
sos per tornar a demanar el mateix 

document. La renovació ha de fer-se 
sempre abans d’esgotar el préstec.

Sancions

• Per cada dia d’endarreriment i per 
cada document, s’acumula 1 punt 
de demèrit. Per cada 50 punts 
acumulats, s’exclourà del servei 
de préstec durant 15 dies.

• Si es perd o es danya un dels docu-
ments, caldrà comprar un exemplar 
nou en un termini de 30 dies. En cas 
contrari, es carregarà l’import en el 
pròxim cobrament de la quota de 
col·legiat/da.
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Plat tèrmic
— Fabricant: Ornamin
— Producte de suport: alimentació

Descripció tècnica
Plat fabricat de melamina a la part interior i amb termo-
plàstics a l’exterior. Hi afegeixen dues nanses de plàstic 
antilliscant que tenen dues funcions: d’una banda, pro-
porcionen una bona subjecció i, d’altra banda, serveixen 
de tapa per als forats pels quals s’ha d’introduir aigua 
calenta, que és allò que permet mantenir la temperatura 
del menjar durant un llarg període de temps. Aquests fo-
rats estan integrats en el disseny del plat, de tal manera 
que ni la persona usuària ni la resta de comensals els pu-
guin notar.

El fons del plat està dissenyat per facilitar agafar els 
aliments amb els coberts, les parets tenen un angle força 
tancat per fer de límit als aliments i que sigui més senzill 
carregar els coberts de menjar.

A la part inferior d’aquest plat hi ha un material anti-
lliscant per evitar que es mogui per la taula si la persona li 
dona un cop o l’empeny sense voler.   

Indicació terapèutica
Pensat per a persones que mengen de forma autònoma, 
però requereixen més temps d’execució. Aquest tipus de 
plats permeten a la persona gaudir del menjar sense que 
se’ls refredi. A més, evita que la persona es cremi en aga-
far-lo.

Més informació
http://www.ugari.es/producto/ayudas-vida-diaria/
ayudas-para-comer-y-beber-ornamin/serie-200---
thermo/plato-termico-255-cm-modelo-201/508/0/0

Xbox 
Adaptive Controller
— Fabricant: Microsoft
— Producte de suport: oci

Descripció tècnica
Es tracta d’un comandament per a la consola de Microso-
ft Xbox, que permet adaptar les experiències de joc de 
persones amb limitacions físiques per fer servir un co-
mandament de videoconsola habitual. 

Cada botó del comandament té una sortida de con-
nector jack de 3,5 mm, per la qual cosa es pot adaptar 
aquella funció amb un polsador extern, col·locat on la 
persona que vulgui jugar necessiti o tingui millor mobi-
litat. 

Resulta una porta d’entrada al món dels videojocs per 
a persones que tenen la seva capacitat de moviment afec-
tada, ja que poden fer servir els seus polsadors habituals 
per interactuar amb jocs i jugadors en entorns virtuals. 

A més, l’empresa Microsoft ha posat a disposició dels 
usuaris del dispositiu un servei d’assessorament en la con-
figuració dels comandaments, per assegurar les millors 
experiències possibles durant el joc i que realment s’ajusti 
a les capacitats de cada persona. 

Més informació
Enllaç al producte: 
https://www.xbox.com/en-US/accessories/controllers/
xbox-adaptive-controller

Centre d’Accessibilitat de Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-es/Accessibility/
disability-answer-desk?rtc=1&activetab=contact-
pivot%3aprimaryr9
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Cadira de xassís 
basculant REA 
CLEMATIS PRO 
E-TILT
— Fabricant: Invacare
— Producte de suport: mobilitat

Descripció tècnica
Cadira de rodes manual autopropulsable amb xassís bas-
culant elèctric i respatller reclinable manual i elèctric com 
a opció configurable.

Tant la basculació com la reclinació es poden graduar a 
través d’un comandament electrònic de manera autòno-
ma pel mateix usuari o pel cuidador, evitant esforços inne-
cessaris durant els canvis posturals.

Indicació terapèutica
Persones amb alta dependència que busquen una toleràn-
cia més alta a la sedestació, confort o amb un risc moderat 
d’aparició d’úlceres per pressió i que necessiten realitzar 
canvis posturals de manera autònoma, sense haver de re-
córrer a l’ajuda d’algú o quan es vol evitar que el cuidador 
principal hagi de fer esforços durant els canvis posturals. El 
xassís permet poder adaptar sistemes de sedestació mo-
dulars per a usuaris amb necessitats posturals més com-
plexes.

Més informació
https://www.invacare.es/es/sillas-de-ruedas-manuales/
sillas-de-ruedas-de-posicionamiento-rea/silla-de-
ruedas-de-posicionamiento-rea-clematis-pro-e-
tilt#description

Llit articulat 
elèctric i 
lateralitzador: 
ICB (Intelligent 
Caring Bed)
— Fabricant: Lluís Creus Group
— Producte de suport: descans

Descripció tècnica
Llit articulat elèctric amb moviments laterals automàtics: 
el llit es mou lateralment de forma automàtica per ajudar 
a prevenir les nafres per pressió, reduir el dolor i afavorir el 
descans. 

Indicació terapèutica
Persones amb alta dependència que necessiten estar en-
llitades moltes hores al dia o el risc de nafres de les quals 
és molt elevat, usuaris hospitalaris (cures intensives), on 
no s’aconsellen mobilitzacions i postures no desitjades per 
la seva fragilitat. L’objectiu és afavorir el confort, el des-
cans i la prevenció d’UPP, així com facilitar la tasca als 
cuidadors en l’assistència al llit.

Més informació
https://www.smartbed-icb.com/
https://www.lluiscreus.com/CAT/llit---icb.html
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Compartint coneixement

— Recerca

La revista #15

— Beques i premis

  Endavant TO i premis al 
millor TFG i TFM de Teràpia 
Ocupacional:

• OcupApp: disseny d’una 
aplicació mòbil per a la 
implicació en activitats 
significatives en la població 
gran propera a la jubilació. 

• Impacte del tractament de 
teràpia ocupacional en nens 
amb problemes d’escriptura. 

— Investigació

• Intervenció de la teràpia 
ocupacional al programa 
educatiu Aula Ictus del Servei 
de Medicina Física  
i Rehabilitació del Parc de 
Salut Mar, Barcelona.

• Projecte de modulació 
pedagògica des de teràpia 
ocupacional.

— Entrevista
Mario Lozano
Estratègia integral de suport 
per a supervivents de càncer de 
mama: teràpia ocupacional 
i mHealth.
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El Col·legi Oficial de Teràpia Ocupacional de Catalunya 
(COTOC), a través de la seva Comissió Científica, dona 
suport a la investigació d’excel·lència en els àmbits de les 
ciències de la salut i ciències socials, promovent la recerca 
en teràpia ocupacional, així com estimulant la transfe-
rència i la divulgació dels seus resultats.

El COTOC aposta pel coneixement i la innovació i és per 
aquest motiu que, des de l’any 2020, s’estableix una beca 
dirigida a projectes d’investigació en teràpia ocupacional 
que estiguin liderats per terapeutes ocupacionals, així 
com un premi dirigit al millor Treball de Fi de Grau i un 
altre dirigit al millor Treball de Fi de Màster des de la pers-
pectiva de la teràpia ocupacional. 

La beca al projecte d’investigació del COTOC està dotada 
amb 4.000 euros i s’atorgarà a un únic projecte i el Premi 
Científic Endavant TO s’atorgarà a un Treball de Fi de 
Grau i a un Treball de Fi de Màster per convocatòria, i està 
dotat amb 500 euros per cada treball acadèmic.

En aquesta primera edició les guanyadores van ser:

• Beca de Recerca per «OcupApp: disseny d’una 
aplicació mòbil per a la implicació en activitats gi-
nificatives en la població gran propera a la jubila-
ció», de María Rodríguez-Bailon, Ana Judit Fernán-
dez-Solano, José Antonio Merchán-Baeza, Lucía 
Laffarga Gómez i Laura Vidaña-Moya.

• Treball Fi de Màster per «Impacte del tractament 
de teràpia ocupacional en infants amb problemes 
d’escriptura. Estudi d’investigació, Treball de Final 
de Màster Neuroteràpia Ocupacional 2019-2020 de 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla», de Ste-
lla Martín Rubiño. 

• Treball Fi de Grau per «Recomanació dels actius 
en teràpia ocupacional en joves. Revisió de la lite-
ratura de la universitat. Escola Universitària d’Infer-
meria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)», de 
Rut Alsina.

A continuació, trobareu els resums enviats per les autores de la Beca de Recerca i del Treball de Fi de Màster.

  Endavant TO i premis 
al millor TFG i TFM de 
Teràpia Ocupacional

Ajuda a la recerca del COTOC



23

Compartint coneixement

— Beques i premis

La revista #15

— 
María Rodríguez-Bailon. Departament de Fisioteràpia 
(Teràpia Ocupacional). Facultat de Ciències de la Salut. 
Universidad de Málaga. ORCID: 0000-0001-6658-7658.

Ana Judit Fernández-Solano. Departament de Teràpia 
Ocupacional. Facultat de Ciències de la Salut, Universi-
dad Católica de Murcia, Espanya. ORCID: 0000-0001-
8706-9745.

José Antonio Merchán-Baeza. Departament de 
Ciències Socials i Benestar. Grup d’Investigació en 
Metodologia, Mètodes, Models i Resultats de les Ciències 
Socials i de la Salut (M3O). Facultat de Ciències de la 
Salut i Benestar. Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC). ORCID: 0000-0002-6893-952X.

Lucía Laffarga Gómez. Terapeuta ocupacional i 
estudiant de Màster Neurociències Cognitives i del 
Comportament. Universidad de Granada.

Laura Vidaña-Moya. Grup d’investigació GrEUIT. Escola 
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de 
Terrassa (EUIT), Universitat Autònoma de Barcelona, 
08221 Terrassa, Espanya; ORCID: 0000-0003-3964-1625.

Resum
Existeix una estreta relació entre la implicació en activi-
tats significatives, la salut i el benestar. I més encara en 
persones vulnerables en termes ocupacionals, com les 
persones properes a la jubilació, que per l’etapa vital que 
travessen, i a causa del canvi de rols, poden experimen-
tar una disminució en el seu estat anímic i la seva quali-
tat de vida. Els principals programes que aborden la im-
plicació en activitats significatives demostrant millores 
en la qualitat de vida de la població se centren inicial-
ment en què els participants realitzin una autoanàlisi 
ocupacional perquè prenguin consciència de en què 
s’ocupen diàriament i com de significatives són les acti-
vitats que realitzen. Tot i que aquests programes han 
demostrat beneficis quant a l’augment i la implicació en 
activitats significatives, són costosos tant en recursos 
humans com en temps. En aquest sentit, les aplicacions 
mòbils podrien ser una bona alternativa, per la seva via-
bilitat i àgil gestió. Aquest projecte pretén dur a terme el 
disseny i la creació d’una aplicació mòbil (OcupApp) per 
generar una autoanàlisi personal sobre les activitats sig-
nificatives en les quals persones properes a la jubilació 
participen. A més, aquesta eina també oferirà recoma-
nacions per incrementar la implicació en activitats signi-
ficatives, basades en l’evidència científica.

Paraules clau
Motivació, activitats significatives, jubilació, aplicació 
mòbil, teràpia ocupacional i prescripció social. 

OcupApp: disseny d’una 
aplicació mòbil per a la 
implicació en activitats 
significatives en població gran 
propera a la jubilació

Beca de Recerca



24

Compartint coneixement

— Beques i premis

La revista #15

Introducció 
Les activitats significatives i la seva relació amb la salut

Les activitats significatives són aquelles activitats que 
compleixen una meta personal, culturalment impor-
tants,1,2 les quals són dependents dels valors i de les ex-
periències subjectives, compostes per una varietat d’as-
pectes únics i identificables associats amb l’acció, com 
són el plaer i el gaudi, la connexió social i la finalització 
competent de tasques.3-5 Experimentar rellevància per-
met, al seu torn, que la persona a través del seu acompli-
ment expressi creativitat, se senti valorada per uns altres 
i senti control sobre si mateixa i perquè, en definitiva, es-
tigui satisfeta amb la seva acció quotidiana.1,6,7 

Existeix consens entre els investigadors en el fet que 
implicar-se en activitats significatives no sols condueix a 
un millor acompliment ocupacional, sinó que també con-
tribueix al benestar individual i la satisfacció de les neces-
sitats psicològiques, biològiques i culturals per a una vida 
significativa, millorant així l’estat emocional, cognitiu i 
físic de les persones.1,2,5,8-10 

A més, realitzar aquest tipus d’activitats també brin-
da a les persones l’oportunitat de descobrir nova informa-
ció sobre elles mateixes, usar les seves habilitats i ser cre-
atives i promoure un sentit de control, augmentant així 
l’autoestima.1 Per tant, no sols consisteix a mantenir-se 
ocupat, sinó que és necessari que aquestes ocupacions 
tinguin significat per a la persona, si es pretenen aconse-
guir beneficis en termes de salut i benestar. 

Avaluació d’activitats significatives

La rellevància és una construcció intrínsecament difícil de 
definir i mesurar, malgrat el seu ús ubic dins de la teràpia 
ocupacional.6 No obstant això, existeixen diverses escales 
desenvolupades per a l’avaluació de les activitats signifi-
catives que realitza una persona en el seu dia a dia.1,11,12 
Una d’elles és l’Engagement in Meaningful Activities Sur-
vey (EMAS), una escala de 12 ítems que va ser creada per 
reflectir el constructe de participació en activitats signifi-

catives de manera fàcil i ràpida.1 L’EMAS avalua aspectes 
del significat de l’activitat i posa l’accent principalment 
en «la congruència de l’activitat amb el sistema de valors 
i les necessitats de cadascun, la seva capacitat per pro-
porcionar evidència de competència i domini i el seu valor 
en el grup social i cultural».6 

L’EMAS ha estat validat en persones grans amb una 
confiabilitat moderada entre prova i prova (r = 0,56) i una 
bona consistència interna (a = 0,89),3,8 ha demostrat tenir 
molt bona validesa convergent i predictiva amb les mesu-
res de significat i propòsit en la vida, l’absència de símpto-
mes depressius, la satisfacció amb la vida i la qualitat de 
vida relacionada amb la salut.3,8,13

Intervenció a través de les activitats significatives
Quant a la intervenció sobre activitats significatives, són 
molts els estudis en diferents poblacions que han incidit a 
fomentar la participació en activitats significatives i, per 
tant, la salut i el benestar d’aquests col·lectius. A Espanya 
i en el si del nostre equip de recerca, es va desenvolupar el 
programa Envejehaciendo,14 un projecte basat en l’ocu-
pació l’objectiu de la qual és ensenyar estratègies d’auto-
anàlisi ocupacional als i a les participants perquè siguin 
ells i elles els/les que analitzin les seves ocupacions i rea-
litzin les modificacions oportunes per aconseguir rutines 
diàries significatives. 

Quant a la intervenció sobre activitats significatives, 
són molts els estudis en diferents poblacions que han inci-
dit en fomentar la participació en activitats significatives 
i, per tant, la salut i el benestar d’aquests col·lectius. A Es-
panya i en el si del nostre equip de investigació, Envejeha-
ciendo va néixer per ser implementat en persones majors 
de 60 anys sanes i que visquessin a la seva comunitat amb 
el propòsit de desmuntar, com ja ho havia fet The Well 
Ederly Study15, el clixé de keeping busy, keeps you healthy, 
(mantenir-se ocupat et manté saludable), ja que entén 
que no n’hi ha prou amb participar en activitats, sinó que 
és necessari reflexionar sobre això i, posteriorment, partici-

1. Goldberg B, Brintnell ES, Goldberg J. The Relationship Between Engagement in 
Meaningful Activities and Quality of Life in Persons Disabled by Mental Illness. 
Occup Ther Ment Health. 2002 Mar 1;18(2):17-44. 

2. Palacios-Ceña D, Gómez-Calero C, Cachón-Pérez JM, Velarde-García JF, Mar-
tínez-Piedrola R, Pérez-De-Heredia M. Is the experience of meaningful activities 
understood in nursing homes? A qualitative study. Geriatr Nurs N Y N. 2016 
Apr;37(2):110-5. 

3. Eakman AM. Convergent Validity of the Engagement in Meaningful Activities Sur-
vey in a College Sample. Otjr-Occup Particip Health. 2011 WIN;31(1):23-32. 

4. Hammell KW. Self-care, productivity, and leisure, or dimensions of occupational 
experience? Rethinking occupational “categories.” Can J Occup Ther Rev Can Er-
gother. 2009 Apr;76(2):107-14. 

5. Plow MA, Finlayson M, Gunzler D, Heinemann AW. Correlates of participation in 
meaningful activities among people with multiple sclerosis. J Rehabil Med. 2015 
Jun;47(6):538-45. 

6. Eakman AM. Measurement characteristics of the engagement in meaningful ac-
tivities survey in an age-diverse sample. Am J Occup Ther Off Publ Am Occup Ther 
Assoc. 2012 Apr;66(2):e20-29. 

7. Eakman AM. A prospective longitudinal study testing relationships between me-
aningful activities, basic psychological needs fulfillment, and meaning in life. 
OTJR Occup Particip Health. 2014;34(2):93-105. 

8. Eakman AM, Carlson M, Clark F. Factor Structure, Reliability and Convergent Vali-
dity of the Engagement in Meaningful Activities Survey for Older Adults. OTJR 
Occup Particip Health. 2010;30(3):111-21. 

9. Eakman AM, Carlson ME, Clark FA. The meaningful activity participation assess-
ment: A measure of engagement in personally valued activities. Int J Aging Hum 
Dev. 2010;70(4):299-317. 

10. Han JW, Lee SB, Kim TH, Park JH, Lee JJ, Huh YS, et al. Functional Impairment in the 
Diagnosis of Mild Cognitive Impairment. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2011 Jul;25(3):225-
9. 

11. Eakman A. A reliability and validity study of the Meaningful Activity Participation As-
sessment. [Internet]. 2007. Available from: http://search.proquest.com/openvi-
ew/638eb1e5b902eb7b20dfe638d34148f2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

12. Eklund M, Erlandsson L-K, Persson D. Occupational value among individuals with long-
term mental illness. Can J Occup Ther Rev Can Ergother. 2003 Dec;70(5):276-84. 

13. Eakman AM. Relationships Between Meaningful Activity, Basic Psychological Ne-
eds, and Meaning in Life: Test of the Meaningful Activity and Life Meaning Model. 
OTJR Occup Particip Health. 2013 Mar;33(2):100-9. 

14. Rodríguez-Bailón M, Pulido-Navarro MJ, Bravo-Quirós A, Alberto-Cantizano MJ, 
Rubio-Fernández V, Fernández-Solano AJ. Seeing, judging and…acting! Improving 
health perception and meaningful occupational participation in older Spanish 
adults. Educ Gerontol. 2016 Aug 2;42(8):572-84. 

15. Jackson J, Carlson M, Mandel D, Zemke R, Clark F. Occupation in lifestyle redesign: 
The well elderly study occupational therapy program. Am J Occup Ther. 
1998;52(5):326-36. 
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par en activitats que són significatives. L’objectiu d’aquest 
programa va ser aconseguir que les persones grans fossin 
conscients de les seves ocupacions i de la relació que te-
nen amb la seva salut. D’aquesta manera, Envejehaciendo 
va pretendre que els i les participants s’involucressin en la 
vida dels seus barris, a través de diferents rols ocupacio-
nals significatius, amb la finalitat que es responsabilitzes-
sin envers la societat en la qual vivien i que això, al seu torn, 
comportés una millora en la salut a tots els nivells. Aquest 
programa va usar dues estratègies metodològiques com 
són el Model de l’Ocupació Humana16 i l’eina pedagògica 
del Veure-Jutjar-Actuar amb l’objectiu que els i les parti-
cipants augmentessin la seva presa de consciència sobre 
aquells aspectes que secundaven i limitaven el seu acom-
pliment ocupacional perquè adquirissin estratègies cap 
a rutines ocupacionals més satisfactòries i significatives. 
La implementació d’aquest programa va obtenir resultats 
satisfactoris, en una mostra de 15 persones grans autòno-
mes, en millorar la seva percepció de salut (especialment 
respecte a la funció social) i augmentar el nombre de rols 
significatius que aquestes persones volien dur a terme en 
el seu futur.14 Així mateix, es va modificar el programa 
per adaptar-lo a altres col·lectius, i es va evidenciar que 
l’autoanàlisi ocupacional millora la percepció de salut en 
persones amb discapacitat intel·lectual17 i dany cerebral.18 

En poblacions de persones grans usuàries de resi-

dències, també s’han dut a terme programes amb 
aquests objectius com el denominat BAM (Because 
Activities should be Meaningful, la traducció del qual 
és: perquè les activitats han de ser significatives).19  
A través d’un procés iteratiu, i en conjunt amb tots els 
agents implicats, es va desenvolupar aquest enfocament, 
en el qual es va incloure tant una exhaustiva avaluació 
com un pla d’objectius i una avaluació de resultats. Entre 
altres resultats, els residents van experimentar una major 
satisfacció amb el seu entorn social i participació, i es van 
mostrar significativament més satisfets amb les activi-
tats d’oci ofert.

Totes aquestes intervencions han mostrat òptims re-
sultats per millorar la qualitat de vida de les persones, 
així com el seu benestar psicològic. No obstant això, són 
costoses quant a recursos humans, ja que requereixen 
d’un nombre elevat de sessions amb terapeutes durant 
llargs períodes de temps. Una opció viable i menys costo-
sa quant a temps i recursos podria ser l’ús d’aplicacions 
mòbils. 

La jubilació i el perill de la pèrdua d’activitats signifi-
catives
En el període de jubilació, la persona passa de desenvolu-
par plenament un rol productiu al seu cessament, la qual 
cosa implica que la rutina s’estableix al voltant, no ja del 
rol productiu, sinó del seu temps lliure.20 En aquest procés, 
pot aparèixer en l’individu un sentiment de pèrdua de la 
seva funció social, que no sols experimenta el/la jubilat/
da, sinó també el seu entorn, que pot estigmatitzar 
aquesta població i generar-li desmotivació i sensació 
d’inutilitat. En aquest període poden aparèixer dificultats 
ocupacionals per reajustar la rutina i manejar el temps o 
concretar aquelles activitats que es volien fer.21 Segons 
s’ha demostrat, si s’estableix un nou equilibri en el ritme 
vital, es posseeixen interessos i s’exploren alternatives, 
existeixen força possibilitats d’ocupar el temps de manera 
gratificant i significativa.22 

Ús d’aplicacions mòbils en el camp de la salut i el ben-
estar
Els telèfons intel·ligents i les aplicacions mòbils semblen ser 
eines ideals en molts aspectes per proporcionar intervenci-
ons accessibles de manera instantània amb l’objectiu de 
promoure la salut.23-25 L’ús d’un dispositiu mòbil permet in-

16. Kielhofner G. Modelo de Ocupación Humana:Teoría y Aplicación. 4th ed. Buenos 
Aires: Panamericana; 2011. 

17. Fernández-Solano AJ, Baño-Aledo ME del, Rodríguez-Bailón M. From thinking to 
acting: occupational self-analysis tools for use with people with intellectual disa-
bility. A pilot study. J Intellect Disabil Res. 2019;63(9):1086-96. 

18. Fernández-Solano AJ, Del Baño-Aledo ME, Rodríguez-Bailón M. Results of an oc-
cupational self-analysis program in people with acquired brain injury. A pilot stu-
dy. Brain Inj. 2020;34(2):253-61. 

19. De Vriendt P, Cornelis E, Vanbosseghem R, Desmet V, Van de Velde D. Enabling 
meaningful activities and quality of life in long-term care facilities: The stepwise 
development of a participatory client-centred approach in Flanders. Br J Occup 
Ther. 2019 Jan 1;82(1):15-26. 

20. Limón Mendizábal MR. La preparación a la jubilación: Nueva ocupación del tiem-
po. Rev Complut Educ. 1993;4(1). 

21. Jonsson H, Borell L, Sadlo G. Retirement: An occupational transition with conse-
quences for temporality, balance and meaning of occupations. Journal of Occu-
pational Science [Internet]. 2000 [cited 2021 Oct 10];7(1). Available from: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2000.9686462

22. Allan N, Wachholtz D, Valdés A. Cambios en la ocupación de los adultos mayores 
recientemente jubilados. Rev Chil Ter Ocupacional. 2005;5:19-29. 

23. Bakker D, Kazantzis N, Rickwood D, Rickard N. Mental Health Smartphone Apps: 
Review and Evidence-Based Recommendations for Future Developments. JMIR 
Ment Health. 2016 Mar 1;3(1):e7. 

24. Donker T, Petrie K, Proudfoot J, Clarke J, Birch M-R, Christensen H. Smartphones 
for Smarter Delivery of Mental Health Programs: A Systematic Review. J Med In-
ternet Res. 2013;15(11):e247. 

25. McKay FH, Cheng C, Wright A, Shill J, Stephens H, Uccellini M. Evaluating mobile 
phone applications for health behaviour change: A systematic review. J Telemed 
Telecare. 2018 Jan;24(1):22-30. 
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tervenir i interactuar amb els participants dins del context 
i durant moments de la seva vida quotidiana, la qual cosa 
constitueix una forma d’intervenció denominada interven-
ció ecològica momentània (IEM). El mètode més fiable per 
investigar les emocions del món real és el mostreig d’ex-
periències, que consisteix a contactar amb les persones 
mentre realitzen les seves activitats quotidianes i dema-
nar-los que informin dels seus pensaments, sentiments i 
accions en aquest moment.26 Per tant, els IEM basats en 
aplicacions ofereixen una forma versàtil, multifacètica i in-
teractiva de promoure l’entrenament, l’atenció, l’autocons-
ciència, la motivació i la consciència ambiental en el con-
text de la vida quotidiana. L’ús gairebé ubic de les 
aplicacions per a telèfons intel·ligents proporciona un vehi-
cle per fer que la IEM sigui una forma àmplia i efectiva de 
promoure un canvi positiu en la població.

Proposta
La nostra proposta es basa en el desenvolupament d’una 
aplicació mòbil, OcupApp, que permeti avaluar i interve-
nir en població pròxima a la jubilació amb l’objectiu d’in-
crementar la freqüència de participació en activitats sig-
nificatives. Els resultats esperats de la intervenció a través 
de l’aplicació OcupApp són la millora de la qualitat de 
vida i l’estat emocional. 

La novetat de la proposta es basa en plantejar, de-
senvolupar i implementar un mètode que, a diferència 
de les principals teories on s’incideixen a canviar creen-
ces per trobar el benestar i percebre’s més saludable, se 
centra en incrementar el nombre d’activitats significa-
tives que es duen a terme i/o canviar les activitats que 
s’exerceixen, modificant-ne diferents dimensions (per 
exemple, amb qui es realitzen, amb quina finalitat es 
duen a terme, etc.) perquè es tornin més significatives 
per a la persona. Com mostren els estudis en la discipli-
na de la teràpia ocupacional i les ciències de l’ocupació, 
participar en activitats significatives és un altre factor 

determinant de la salut, al qual, fins al moment, no se li 
ha atorgat la importància suficient. 

La proposta també inclou una metodologia d’ava-
luació no explorada en aquest àmbit fins ara. En lloc 
d’avaluar la freqüència percebuda per part dels partici-
pants de la seva implicació en activitats significatives en 
un moment concret, es pretén dur a terme avaluacions 
periòdiques diàries amb l’objectiu d’oferir una visió més 
exhaustiva del fenomen a estudiar. D’aquesta manera, 
es volen reduir els possibles biaixos deguts a problemes 
de memòria o estats d’ànim puntuals que podrien influir 
en els resultats en emplenar un qüestionari en un mo-
ment determinat.

Una altra de les novetats de la proposta se centra en 
dissenyar una aplicació mòbil que permeti, de manera 
fàcil i ràpida, avaluar i assessorar els usuaris i les usuàri-
es en la seva implicació en activitats significatives. Basat 
en estudis anteriors, plantegem bolcar de forma organit-
zada totes les estratègies i recomanacions que podrien 
donar-se de manera personalitzada segons la detecció 
inicial i els desitjos i prioritats de la persona.  

Disseny de l’aplicació mòbil OcupApp

L’aplicació tindrà tres blocs clarament diferenciats, que 
permetran explorar i modificar, en el cas que s’estimi con-
venient, la freqüència en la implicació de les activitats 
significatives en cada persona.

Registre inicial i valoració prèvia. En aquest bloc la 
persona ingressarà les seves dades sociodemogràfiques i 
respondrà tres aspectes que poden determinar la mane-
ra en la qual es duen a terme les activitats significatives. 
Aquests aspectes són l’estat cognitiu, l’estat físic-motor 
i l’estat emocional. Depenent dels valors que obtingui la 
persona, l’aplicació oferirà una sèrie de recomanacions 
generals per adaptar la realització de les activitats.

26. Killingsworth MA, Gilbert DT. A Wandering Mind Is an Unhappy Mind. Science. 2010 Nov 12;330(6006):932–932. 
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Autoanàlisi ocupacional. Una vegada ingressada 
aquesta informació, l’usuari o la usuària, durant una set-
mana, registrarà les activitats que realitza, el lloc on les 
realitza i les persones amb què les du a terme. Basada en 
els estudis d’Eakman, la valoració de la rellevància atorga-
da a cada activitat serà indagada mitjançant preguntes 
que explorin el reflex d’aquestes activitats en la seva pròpia 
identitat, la competència percebuda, l’expressió de valors, 
la valoració percebuda per altres persones, el gaudi i la im-
portància. Diàriament se li oferirà a la persona informació 
sobre com aquestes dimensions de rellevància es van incre-
mentant o disminuint al llarg de la setmana. D’igual ma-
nera, en finalitzar els set dies, se li preguntarà a la persona 
sobre la seva percepció d’equilibri ocupacional. 

Durant aquest període, s’oferiran vídeos explicatius 
sobre aquestes cinc dimensions. Sobre la base del registre 
diari i el feedback obtingut, els usuaris i les usuàries iden-
tificaran quins objectius volen aconseguir en relació amb 
la seva participació en activitats significatives. 

Finalment, es troba la fase de l’inici del canvi. En aques-
ta fase, la persona rebrà tips personalitzats sobre aquelles 
dimensions de rellevància que s’han valorat més baixes, 
i que la persona identifica com a objectius personals. La 
persona anirà registrant novament les seves activitats 
mentre l’aplicació li continuarà oferint feedback perquè 
vagi sent conscient dels canvis realitzats en la seva rutina. 

27. Cruyt E, De Vriendt P, De Letter M, Vlerick P, Calders C, De Pauw R, et al. Meaningful activities during COVID-19 lockdown and association with mental health in Belgian adults. 
BMC Public Health. 2021 Mar 30;21(1):622.

Repercussions per a la teràpia 
ocupacional
La pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2 ha generat 
que la població pateixi grans restriccions per sortir del seu 
domicili habitual i que, per tant, deixi de fer moltes de les 
activitats significatives que feia. Tal com plantegen Cruyt i 
col·laboradors,27 això ha generat un descens en el benestar 
psicològic, degut principalment al fet que no existia un 
context on es pogués realitzar l’activitat significativa. No 
obstant això, com també planteja l’estudi Cruyt i col·labo-
radors,27 és la implicació en activitats significatives un as-
pecte crucial que contribueix a la salut mental de la pobla-
ció general.

Tenint en compte aquesta situació, i que el futur quant 
a la pandèmia global és incert, plantejar maneres tele-
màtiques on poder fer costat a la població per realitzar 
activitats significatives és crucial per assegurar el benes-
tar mental i psicològic. Aquesta metodologia és especi-
alment rellevant per a col·lectius vulnerables en termes 
ocupacionals, com ho són les persones que són properes 
a la jubilació o que acaben de jubilar-se. 

Aquesta aplicació permetrà als usuaris i les usuàries, 
en primer lloc, conèixer el grau de rellevància que tenen 
les seves activitats diàries. Arran d’aquí, i després del pro-
cés d’autoanàlisi ocupacional resultant, podran generar 
un pla amb metes concretes que els acostarà a la realit-
zació d’activitats amb un major significat personal. Això 
suposarà una millora en la seva qualitat de vida i benestar 
psicològic subjectiu. 

Aquests resultats seran rellevants a diferents nivells. 
En termes de salut pública, suposarà comptar amb una 
eina accessible a persones vulnerables en termes ocupa-
cionals per incrementar la consciència ocupacional i, per 
tant, la qualitat de vida. Aquesta eina visibilitzarà la im-
portància de l’ocupació en la salut i podrà ser utilitzada i 
«preescrita» pels terapeutes ocupacionals. 

Finalment, correlacionar l’activitat significativa amb 
l’augment de la qualitat de vida relacionada amb la salut 
i el benestar psicològic serà important no sols a nivell apli-
cat, sinó també a nivell teòric, contribuint al corpus teòric 
de les ciències de l’ocupació i de la teràpia ocupacional.
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Resum
Aquest treball és un resum del treball de fi de màster rea-
litzat com a part del programa formatiu del màster de 
Neuroteràpia Ocupacional de la Universidad Pablo de Ola-
vide (2a edició), que buscava donar evidència a una inter-
venció sobre problemes en l’escriptura en nens amb tras-
torns del neurodesenvolupament i que s’estava duent a 
terme al Servei de Teràpia Ocupacional Infantil STOI Jerez. 
Es van avaluar els resultats a nivell quantitatiu i qualitatiu 
tant directament sobre el grup de la mostra (10 nens) com 
de la percepció dels resultats dels seus familiars, realitzant 
per a això un qüestionari específic. A causa de la reduïda 
mida mostral, els resultats no són estadísticament signifi-
catius, però llancen informació interessant sobre l’impacte 
del tractament en diferents nivells de l’escriptura i els seus 
prerequisits.

Paraules clau
Escriptura, teràpia ocupacional i integració sensorial.

Impacte del tractament de 
teràpia ocupacional en nens 
amb problemes d’escriptura.

Treball de Final de Màster
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Introducció
La realització d’aquest treball sorgeix de la necessitat 
d’aprofundir en un dels temes que, com a terapeuta ocu-
pacional especialitzada en infància, més demanden les 
famílies amb les quals treballo dia a dia: els problemes en 
l’acompliment de les habilitats de l’escriptura dels seus 
fills amb trastorns del neurodesenvolupament.

En primer lloc, resulta rellevant la descripció i com-
prensió de les característiques dels trastorns del neuro-
desenvolupament. Per a això es va recórrer a les últimes 
versions de dos dels principals manuals diagnòstics pro-
posats per l’Associació Americana de Psiquiatria i l’Orga-
nització Mundial de la Salut respectivament: el DSM-51 
i la CIE-11, que inclouen sengles categories descriptives, 
descrivint-los en el primer com originats en el període del 
desenvolupament del nen i que produeixen limitacions en 
àrees específiques o globals que impacten en el funcio-
nament ocupacional, l’àrea social, personal i acadèmi-
ca. En el segon es defineixen com a «trastorns cognitius 
i del comportament que sorgeixen durant el període del 
desenvolupament i que impliquen dificultats significa-
tives en l’adquisició i execució de funcions intel·lectuals, 
motores i socials específiques (…)».

És imprescindible per dur a terme aquest treball de-
senvolupar una perspectiva pròpia de la teràpia ocupaci-
onal. Basant-nos en el marc de treball de l’AOTA,2 ente-
nem que la participació ocupacional dels subjectes amb 
trastorns del neurodesenvolupament estarà compromesa 
per les limitacions de la pròpia evolució del nen, ja sigui 
en activitats bàsiques o instrumentals, el joc o la partici-
pació social.

L’escriptura manual és «una habilitat perceptivomo-
tora complexa que engloba una mescla d’habilitats de 
coordinació visuomotora, planejament motor i cognitiu i 
habilitats perceptives així com la sensibilitat del tacte i 
la cinestèsia».2 A més, la integració visuomotora («l’ha-
bilitat d’integrar les imatges visuals de lletres o figures 
amb la resposta motora adequada»).3 Són aquestes, per 
tant, habilitats prèvies a l’escriptura necessàries per al seu 
desenvolupament, i que poden veure’s afectades en els 
trastorns del neurodesenvolupament.

En els criteris diagnòstics de trastorns com el TEA, el 
TDAH o trastorns no especificats, s’esmenta la possibili-
tat que existeixin algunes dificultats d’adquisició i execu-
ció de funcions sensoriomotores entre altres, tot i que no 

1. Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd Edition). 
Am J Occup Ther. 1 de marzo de 2014;68(Supplement_1):S1-48.

2. Feder KP, Majnemer A. «Handwriting development, competency, and interventi-
on». Dev Med Child Neurol. abril de 2007;49(4):312-7. 

3. Tseng MH, Cermak SA. «The influence of ergonomic factors and perceptual-mo-
tor abilities on handwriting performance». Am J Occup Ther Off Publ Am Occup 
Ther Assoc. octubre de 1993;47(10):919-26. . 

4. Ayres AJ. «Characteristics of types of sensory integrative dysfunction». Am J Oc-
cup Ther Off Publ Am Occup Ther Assoc. octubre de 1971;25(7):329-34. 

5. Kilroy E, Aziz-Zadeh L, Cermak S. «Ayres Theories of Autism and Sensory Integra-
tion Revisited: What Contemporary Neuroscience Has to Say». Brain Sci. 21 de 
marzo de 2019;9(3). 

6. Miller LJ, Anzalone ME, Lane SJ, Cermak SA, Osten ET. «Concept Evolution in Sen-
sory Integration: A Proposed Nosology for Diagnosis». Am J Occup Ther. 1 de març 
del 2007;61(2):135-40.  

7. Rodríguez Bailón M. Modelo Canadiense. COPM. Máster Neuroterapia Ocupacio-
nal II Ed. 2019;Universidad Pablo de Olavide. 

s’aprofundeix en aquest aspecte, ja que els components 
cognitius i conductuals semblen prevaler sobre els mo-
tors. Així i tot, és fàcil veure en la pràctica clínica nens les 
famílies dels quals parlen de matusseria motora, depen-
dència per a tasques bàsiques, problemes en la manipu-
lació d’objectes…

Un cop valorades les bases de les dificultats de l’es-
criptura en nens amb diagnòstic de trastorns del neu-
rodesenvolupament, resulta fonamental conèixer el seu 
abordatge dins de la teràpia ocupacional (TO). Una de 
les metodologies de treball i marcs teòrics que guien la 
intervenció des de teràpia ocupacional en infància és la 
Integració Sensorial de Jean Ayres (ASI® en endavant). 
Aquesta teoria va ser creada per Jean Ayres, durant els 
anys seixanta i setanta,4 argumentant que el procés 
d’integració de les sensacions és la base dels conductes 
que observem i dels comportaments adaptatius que els 
conformen i, per tant, la forma en què els processem 
afecta el nostre comportament. A més dels cinc sentits 
«tradicionals» se subratlla la importància d’uns altres 
dos sistemes sensorials que influeixen en la conducta: 
el sistema vestibular (que fa referència a la informació 
del moviment, l’equilibri i la gravetat) i el sistema pro-
pioceptiu (referent a la informació musculoesquelètica, 
que ens permet conèixer quina és la nostra posició en 
l’espai i coordinar els nostres moviments). Dins dels sen-
tits tradicionals, Ayres destaca la funció del sistema del 
tacte, sent un altre dels seus eixos al costat dels sistemes 
propioceptiu i vestibular. Arran d’aquesta teoria sorgeix 
també el model d’intervenció amb el mateix nom, que en 
línies molt generals cerca a través d’experiències sensori-
als augmentar l’aparició de conductes adaptatives en el 
nen i guiar-lo cap a l’autoregulació, entre d’altres5,6.

Revisant la literatura actual, costa trobar estudis 
similars al que es proposa a continuació en població 
espanyola i des de l’acostament que fem els terapeu-
tes ocupacionals a l’escriptura com a ocupació. Aquest 
repàs en les diferents visions de l’escriptura ens porta 
a plantejar-nos què pot fer la teràpia ocupacional per 
aquesta ocupació tan rellevant en la infància, i això és el 
que busca aquest estudi: avaluar l’impacte de la nostra 
intervenció en nens amb problemes del neurodesenvolu-
pament i les seves famílies.
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Objectius principals
Objectiu 1: establir si existeix millora en la qualitat de l’es-
criptura a mà en nens d’entre 6 i 14 anys amb trastorns del 
neurodesenvolupament que assisteixen a teràpia ocupaci-
onal, i entre els objectius de tractament de la qual es tro-
ba la millora de l’acompliment en activitats d’escriptura.

Objectiu 2: avaluar la percepció de les famílies prèvia i 
posterior a la intervenció, sobre aspectes més específics 
de l’escriptura (velocitat, mida, agafada…).

Hipòtesi
Hipòtesi 1: després de quatre mesos de tractament de 
teràpia ocupacional basada en l’enfocament d’integració 
sensorial, el grup d’estudi obtindrà millors puntuacions en 
l’avaluació final (comparat amb la inicial) quant a l’es-
criptura.

Hipòtesi 2: el grup d’estudi mostrarà millors puntuacions 
en l’avaluació final (comparat amb la inicial) quant a 
destresa manual, integració visomotora, capacitat visual 
i capacitat motora.

Hipótesis 3: la puntuació atorgada pels pares als dife-
rents factors avaluats augmentarà en la segona avalua-
ció respecte a la primera. Aquestes variables representen 
la percepció dels familiars sobre les habilitats del nen que 
s’espera que millorin després del tractament.

Metodologia
Aquest projecte és una recerca aplicada que resulta en 
un estudi descriptiu dels 10 participants en el qual es 
busca analitzar l’impacte en una activitat concreta de 
la vida diària com és l’escriptura, en un grup de nens 
amb trastorns del neurodesenvolupament als quals es 
va realitzar una avaluació inicial avaluant-ne el nivell 
d’escriptura i alguns dels seus prerequisits. A més, els fa-
miliars van emplenar un qüestionari sobre alguns aspec-
tes específics relacionats amb l’escriptura dels seus fills. 
Una vegada realitzades totes les avaluacions inicials, es 
va procedir a aplicar un tractament basat en l’enfoca-
ment ASI® i, en finalitzar-lo, se’ls van tornar a passar les 
mateixes mesures d’avaluació tant als participants com 
als familiars.

Els participants van ser seleccionats del grup de pa-
cients que acudeixen al Servei de Teràpia Ocupacional 
Infantil STOI Jerez, sent els criteris d’inclusió que el paci-
ent tingués entre 6 i 14 anys d’edat, diagnòstic o sospita 
clínica de trastorn del neurodesenvolupament i que ha-
gués començat el procés d’escriptura, a més que acudís 
a tractament de teràpia ocupacional al Servei de Teràpia 
Ocupacional Infantil STOI Jerez i l’escriptura en fos un 
dels motius de referència. Els criteris d’exclusió, per tant, 
van ser que el pacient tingués menys de 6 anys o més 
de 14 i que el nen no hagués començat el procés d’es-
criptura.

Deu famílies van complir els requisits i van acceptar 
participar en l’estudi, quedant composta la mostra per 8 
nens i 2 nenes d’entre 6 i 12 anys.

Per valorar els prerequisits de l’escriptura, tant a ni-
vell visual com motor, a l’estudi es van utilitzar el test de 
desenvolupament VMI (Visual Motor Integration) del qual 
se’n van extreure tres variables (Integració visomotora, 
Capacitat visual i Capacitat motora); HST-R, test d’habi-
litats d’escriptura manual revisat, (Handwriting Skills Test 
Revised), del qual se’n va extreure una variable (Escriptu-
ra), i MABC-2 (Movement ABC, bateria per a la valoració 
de la coordinació, dimensió i destresa manual) del qual 
s’extreu una variable per a l’estudi de les dades (Destresa 
manual). 

Per valorar la percepció de la família en aquests as-
pectes es van mesurar també la percepció i la satisfacció 
quant a l’acompliment de les habilitats d’escriptura dels 
seus fills, desenvolupant un qüestionari basat en la mesura 
canadenca d’acompliment ocupacional (COPM)7 i centrat 
en els problemes més repetits pels pares en les valoracions 
inicials i en les revisions de tractament dels nens sobre els 
quals van valorar l’acompliment i la satisfacció percebuda 
pels familiars. Es va afegir una llista en la qual es proposa-
va que ordenessin per prioritat de preocupació pels ítems 
proposats que van compondre al seu torn les sis variables 
mesurades (llegibilitat de la lletra, rapidesa, predisposició a 
la tasca, avanç respecte als seus iguals, agafada del llapis 
i mida de la lletra).

8. Parham LD, Roley SS, May-Benson TA, Koomar J, Brett-Green B, Burke JP, et al. 
«Development of a Fidelity Measure for Research on the Effectiveness of the 
Ayres Sensory Integration® Intervention». Am J Occup Ther. 1 de març del 
2011;65(2):133-42. 

9. Del Moral Orro G, Pastor Montaño MÁ, Sanz P. «MARCO TEÓRICO DE INTEGRA-
CIÓN SENSORIAL». Rev Ter Ocupacional Gallega. Maig del 2013;10(17):25. 
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L’estudi va tenir una durada de 24 setmanes: la prime-
ra fase de recollida d’informació va tenir lloc l’octubre del 
2019, i entre el novembre del 2019 i el febrer del 2020 va 
tenir lloc la intervenció sotmesa a estudi a raó d’una ses-
sió setmanal individual d’una hora de durada de teràpia 
ocupacional. Entre el febrer i el març del 2020 va tenir lloc 
la recollida de dades posterior a la intervenció. 

A causa de les característiques del model teòric utilit-
zat i a les mesures de fidelitat que el regeixen,8 és pràc-
ticament impossible estandarditzar la intervenció realit-
zada, ja que les sessions sempre es basen en la motivació 
intrínseca del nen, però sí que podem destacar alguns 
elements en comú que han de tenir les sessions, tenint 
en compte aquestes mesures de fidelitat9 es va concloure 
que les activitats que es realitzessin durant les sessions 
orientades a l’objectiu d’escriptura serien activitats amb 
gran entrada d’informació sensorial, vestibular, tàctil i 
propioceptiva (per descomptat, sempre coneixent el per-
fil sensorial del nen i les seves preferències, d’aquí la difi-
cultat en la generalització). 

Portant aquests principis a la pràctica i amb l’ocupa-
ció i la motivació com a motors del joc i el desenvolupa-
ment, a les sessions de teràpia ocupacional es treballaven 
prerequisits per a l’escriptura tenint en compte la història 
del nen, les seves aficions i els seus gustos, i es proposaven 
activitats d’escriptura d’acord amb aquests. 

Van participar quatre terapeutes ocupacionals for-
mats en ASI® i amb coneixement de les eines d’avaluació 
descrites, que van ser els responsables de la intervenció i 
l’avaluació. L’espai físic necessari va consistir en una sala 
que complia les mesures de fidelitat de l’ASI®, la del Ser-
vei de Teràpia Ocupacional Infantil de Jerez de la Frontera.

El material d’avaluació necessari va ser el kit de la pro-
va M-ABC, més 10 quadernets del test, 10 quadernets de 
la prova VMI Beery Buktenica i d’altres de la prova HST-R. 

Per a les famílies es van utilitzar 10 qüestionaris a l’inici de 
la intervenció i 10 més en finalitzar, així com els fulls d’in-
formació al pacient i els consentiments informats. 

Les dades extretes de les avaluacions dels nens es van 
analitzar durant les últimes setmanes de març i primeres 
d’abril amb el programari estadístic IBM SPSS. Utilitzant 
les proves de Kolmogorov-Smirnov, per comprovar si les 
dades seguien una distribució normal així com la prova T 
de Student per a mostres relacionades per comprovar si 
existia una diferència significativa entre les mitjanes de 
les variables preintervenció i postintervenció. 

Per a les dades de les famílies es va obtenir la mitjana 
de totes les puntuacions tant per al pre- com per al post-, 
reflectida en una gràfica de forma comparativa per a la 
seva anàlisi descriptiva, i es van desglossar en una taula 
descriptiva les puntuacions atorgades per les famílies en 
cada variable, per tal d’analitzar-ne la rellevància clínica 
(establerta per una diferència de +2 o –2 punts entre la 
puntuació pre- i la post-).

Resultats
Objectiu 1
A la taula 1 es poden observar els resultats de les proves 
T de Student realitzades per a cada prova d’avaluació, 
comprovant que només la diferència entre les puntuaci-
ons pre- i post- de la MABC va aconseguir rellevància 
estadística marginal. La diferència entre les puntuaci-
ons pre- i post- de les altres proves no va aconseguir un 
nivell significatiu estadístic, tot i que sí que s’aprecia en 
totes les proves una major mitjana en el post- compa-
rat amb el pre-.

Taula 1: Mitjana, desviació típica i diferències entre en pre- i post- de les puntuacions obtingudes a cada prova d’avaluació (n = 10)

*p < .05

Avaluacions  
pre- vs. post-

Dades descriptives Diferències entre pre- i post-
Mitjana Desviació típica t p

Destresa Manual 19 2,80 3,011
-2,176* 0,058

Destresa Manual 20 4,60 3,748

Integració Visomotora 19 5,60 2,633
-1,342 0,213

Integració Visomotora 20 6,60 2,633

Capacitat Visual 19 7,41 4,678
-0,788 0,451

Capacitat Visual 20 8,10 2,807

Capacitat Motora 19 4,41 3,993
-1,016 0,336

Capacitat Motora 20 5,00 4,137

Escriptura 19 11,00 6,782
-1,843 0,098

Escriptura 20 14,40 7,777
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Objectiu 2
En el qüestionari dissenyat per a les famílies existeixen dos 
tipus de valoracions de cada element: la percepció de 
l’acompliment i la satisfacció percebudes pels pares. Una 
de les famílies no va poder completar aquests qüestiona-
ris (n = 9). 

A la taula 2 es poden observar els resultats de les proves 
T de Student realitzades per a cada variable en la mesura 
de percepció de l’acompliment, comprovant que les dife-
rències entre les puntuacions pre- i post- de les variables 
de Velocitat d’escriptura i Predisposició del nen a la tas-

ca d’escriptura van aconseguir rellevància estadística. La 
diferència entre les puntuacions pre- i post- de les altres 
variables no van aconseguir un nivell significatiu estadístic, 
tot i que sí que s’aprecia en gairebé totes les variables una 
major mitjana en el post- comparat amb el pre-.

També, a la taula 2, es poden observar els resultats de 
les proves T de Student realitzades per a cada variable en 
la mesura de satisfacció de les famílies, comprovant que 
les diferències entre les puntuacions pre- i post- de les va-
riables de Velocitat d’escriptura i Predisposició del nen a la 
tasca d’escriptura van aconseguir rellevància estadística. 

Taula 2: Mitjana, desviació típica i diferències entre el pre- i post- de les variables que representen la percepció de les famílies sobre 
l’exercici dels participants i la seva satisfacció (n = 9)

*p < .05; **p < .01

Variables pre- vs. post- Dades descriptives Diferències entre pre- i post-
ACOMPLIMENT Mitjana Desviació típica t p

Velocitat 19 4,67 1,871
-3,024* 0,016

Velocitat 20 6,00 1,118

Predisposició 19 4,89 2,892
-4,128** 0,003

Predisposició 20 6,44 2,186

Agafada 19 7,00 1,414
0,197 0,849

Agafada 20 6,89 1,453

Mida 19 5,11 2,205
-0,909 0,390

Mida 20 6,00 1,871

Llegibilitat 19 5,78 1,986
-1,644 0,139

Llegibilitat 20 6,33 1,581

Avanç 19 5,00 1,000
-0,535 0,608

Avanç 20 5,33 1,500

SATISFACCIÓ Mitjana Desviació típica t p
Velocitat 19 6,33 1,581

-2,286* 0,052
Velocitat 20 7,22 1,563

Predisposició 19 5,56 3,046
-2,307* 0,050

Predisposició 20 7,00 2,236

Agafada 19 7,78 1,922
0,336 0,746

Agafada 20 7,56 1,810

Mida 19 6,11 2,028
-1,955 0,086

Mida 20 7,00 2,291

Llegibilitat 19 6,67 2,550
-1,474 0,179

Llegibilitat 20 7,22 2,108

Avanç 19 6,67 1,871
0,155 0,880

Avanç 20 6,56 1,740
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Figura 1: Puntuacions mitjanes relacionades amb l’exercici 
pre- i postintervenció
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Figura 2: Puntuacions mitjanes relacionades amb la satis-
facció pre- i postintervenció

Velocitat Predisposició Agafada Mida Llegibilitat Avanç

Al qüestionari dels pares se’ls demanava també que 
prioritzessin els sis problemes de l’escriptura analitzats en 
funció de la seva preocupació per ells.

A continuació, es mostren les gràfiques que mostren 
les puntuacions mitjanes de les famílies: en fosc, la mit-
jana obtinguda en l’avaluació preintervenció i, en clar, la 
mitjana resultant de l’avaluació postintervenció, reflec-
tint en l’eix I la puntuació de 0 a 10 i en l’eix X el factor 
analitzat:

Discussió
Hipòtesi 1: la diferència entre les puntuacions reflectides 
per la variable Escriptura no aconsegueix un nivell estadís-
ticament significatiu, encara que la mitjana augmenta 
en 3 punts. A nivell estadístic no es compliria la hipòtesi 
plantejada, però a nivell clínic i qualitatiu, els terapeutes i 
les famílies van expressar satisfacció amb els canvis ob-
servats a l’escriptura dels participants de l’estudi. Això in-
dica que sí que existiria una millora percebuda que no es 
recull a la prova HST-R.  

El fet que la mostra fos tan petita i heterogènia podria 
haver contribuït a la manca de significativitat estadísti-
ca als resultats. Cal plantejar-se també si la durada del 
programa o la quantitat de sessions no ha estat suficient 
per obtenir resultats més forts i quantitativament signi-
ficatius.

Hipòtesi 2: s’observa que la variable Destresa manual, 
mesurada amb la prova MABC-2, és l’única que mostra 
una diferència estadística marginal entre el pre- i el post- 
(p = 0,058). Pel que fa a les mitjanes de les puntuacions, 
s’observa que totes augmenten en el post- respecte del 
pre-.

El protocol d’intervenció sembla que està millorant 
més els aspectes purament motors que els relacionats 
amb la integració visomotora, encara que són resultats 
que no podrien generalitzar-se ni estendre’s a d’altres po-
blacions a causa de la reduïda mida mostral i a la hetero-
geneïtat del grup. 

En haver-hi quatre terapeutes diferents portant les 
intervencions amb els nens, es planteja la possibilitat de, 
si, en el cas de repetir l’estudi, podria resultar positiu per 
a l’homogeneïtzació dels resultats establir un protocol de 
«tasques o exercicis» a realitzar, encara que aquest fet 
entraria en conflicte amb la teoria de la qual es parteix, 
com ja hem esmentat.

Hipòtesi 3: hi ha dues variables que destaquen molt 
positivament, havent-hi una diferència estadísticament 
significativa entre el pre- i el post-, tant en exercici com 
en satisfacció: Velocitat d’escriptura i Predisposició a 
la tasca. La millora en velocitat pot estar relacionada 
amb la millora que vèiem a la hipòtesi anterior relativa 
a la destresa manual. La millora en la predisposició és 
una de les puntuacions més significatives i rellevants 
en aquest treball per la relació amb la motivació in-
trínseca del nen i l’ocupació. També, en la priorització 
de problemes que es demanava a les famílies, va ser 
un dels punts forts: a la primera avaluació, 6 de les 9 
famílies entrevistades l’assenyalaven com el principal 
problema a l’hora de desenvolupar activitats d’escrip-
tura i, en analitzar aquest dada a la segona avaluació, 
només 2 famílies el van triar en primer lloc i quatre al 
segon, estant la primera preocupació més repartida en 
altres aspectes més propis de l’escriptura en si. Com a 
terapeutes ocupacionals, sabem que la motivació in-
trínseca és un factor indispensable en l’ocupació i quan 
un nen està desmotivat per la raó que sigui per escriure, 
no li interessa allò que li demanen que escrigui i a més 
creu que «no se li dona bé», per la qual cosa el nen re-
butjarà la tasca amb més facilitat.
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Impuls de la recerca

Cap a l’excel·lència 
professional a través 
del mètode científic

El Col·legi Oficial de Teràpia Ocupacional de Catalunya 
(COTOC), a través de la seva Comissió Científica, té la 
missió de contribuir en el desenvolupament científic de la 
teràpia ocupacional, ampliar les evidències científiques 
pròpies de la disciplina i promoure l’esperit de recerca en 
la nostra professió.

• Intervenció en la teràpia ocupacional en el progra-
ma educatiu Aula Ictus del Servei de Medicina Física 
i Rehabilitació del Parc de Salut Mar de Barcelona.

• Projecte de Modulació Pedagògica des de Teràpia 
Ocupacional. 
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— 
Nohora Rueda Moreno. Terapeuta ocupacional. 
Responsable del programa educatiu Aula Ictus.

Susana Redón Bolos. Terapeuta ocupacional.

Teresa Amorós Teixiné. Terapeuta ocupacional. 

Nuria Leiva Bañuelos. Neuropsicòloga.

Esther Duarte Oller. Metgessa rehabilitadora.

— 
Centre: Servei de Medicina Física i Rehabilitació Parc de 
Salut Mar, Barcelona, Espanya.

Resum
Des de l’any 2007 fins a l’actualitat, el Servei de Medicina 
Física i Rehabilitació de l’Hospital de l’Esperança, Parc de 
Salut Mar, du a terme un programa a nivell educatiu di-
rigit als pacients ingressats que han patit un ictus i als 
seus familiars. En aquest article volem donar a conèixer 
la intervenció de la teràpia ocupacional en l’execució del 
programa i la forma com la realitza, alhora que fem èm-
fasi en els resultats obtinguts quant a l’assistència de 
pacients, familiars o cuidadors i la valoració que els i les 
assistents han donat a la xerrada de l’Aula Ictus, quant 
al seu grau de satisfacció, i les reflexions de les terapeu-
tes ocupacionals que hi han participat.

Paraules clau
Aula Ictus, programa educatiu, educació per a la salut, 
promoció de la salut, prevenció de malalties i suport a 
l’alta hospitalària.

Modulació pedagògica

Intervenció de la teràpia 
ocupacional al programa 
educatiu Aula Ictus del 
Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació del Parc de Salut 
Mar, Barcelona
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Introducció 
Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia 
(SEN), l’ictus és la primera causa de discapacitat en 
l’adult i la segona de demències després de la malaltia 
d’Alzheimer.

Tot i que en els últims anys ha disminuït la mortali-
tat i també la incidència d’ictus gràcies a la prevenció, 
detecció precoç i millora de l’atenció neurològica especi-
alitzada amb el desenvolupament de les unitats d’ictus, 
l’augment de l’esperança de vida i les previsions d’en-
velliment de la població faran que les xifres d’afectats 
tornin a augmentar. L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) estima un augment de la incidència d’ictus en 
un 30 % els pròxims 15 anys. Això justifica la necessitat 
d’optimitzar l’assignació de recursos per a la prevenció, 
el tractament i la rehabilitació dels pacients amb ictus, 
per reduir l’impacte d’aquesta malaltia.

A la Unitat d’Ictus del Servei de Neurologia de l’Hos-
pital del Mar s’atén un gran nombre de persones que han 
patit un ictus agut. Aquells pacients amb necessitats de 
rehabilitació intensiva, una vegada superada la fase agu-
da, són traslladats al Servei de Medicina Física i Rehabi-
litació on inicien un programa multidisciplinari en règim 
d’hospitalització i, posteriorment, en règim ambulatori.

En l’etapa d’hospitalització, dins del programa de Re-
habilitació Intensiva, es contempla el programa educa-
tiu de l’Aula Ictus, ja que es va detectar la necessitat de 
complementar el programa amb activitats orientades a 
millorar la comunicació i promoure l’educació per a la sa-
lut i una participació activa del pacient i la seva família 
a aquest nivell. De fet, la majoria de les guies clíniques 
sobre l’ictus recomanen establir programes sistemàtics 
d’educació i formació a pacients i familiars i sostenen que 
la participació de pacients i cuidadors ha de ser activa i 
precoç en el procés de rehabilitació.

L’OMS ja des del 1983 va definir el terme Educació per 
a la Salut (EpS) com qualsevol combinació d’activitats 
d’informació i educació que condueixi a una situació en 
la qual les persones desitgin estar sanes, sàpiguen com 
aconseguir la salut, facin el que puguin de manera indi-
vidual o col·lectivament per mantenir-la i busquin ajuda 
quan la necessitin.

EpS suposa facilitar l’aprenentatge dirigit a aconse-
guir canvis en els comportaments perjudicials per a la sa-
lut o mantenir els que són saludables.2

En la majoria dels serveis de Medicina Física i Rehabi-
litació, on interactua el terapeuta ocupacional, les fun-
cions assistencials absorbeixen i consumeixen el temps 
d’execució d’aquests professionals, per tant, «aquest es-
cenari ha impulsat als terapeutes ocupacionals a una re-
flexió crítica del paper del terapeuta ocupacional en els 
espais de promoció de la salut i prevenció dels possibles 

trastorns en l’acompliment ocupacional, donant cabuda 
a la realització d’activitats que retarden l’aparició d’una 
disfunció ocupacional en la població de risc i disminuint 
la probabilitat d’una deterioració ocupacional». 3

Actualment, en diferents centres els terapeutes ocu-
pacionals estan participant en programes educatius, ja 
sigui a nivell intrainstitucional com a nivell comunitari. 
La seva visió sistèmica per comprendre la interacció de 
l’ésser humà i el seu interès per l’entorn a través de l’ocu-
pació permeten identificar els problemes que repercu-
teixen en la vida diària de les persones amb disfunció 
ocupacional i aprofundir en l’anàlisi de situacions disca-
pacitants.4

És així com el nostre centre Teràpia Ocupacional par-
ticipa activament en el programa educatiu Aula Ictus, 
desenvolupat des del 2007 i que continua actiu fins a l’ac-
tualitat.

L’Aula Ictus és un espai educatiu on s’imparteix infor-
mació, orientació i suport abans de l’alta hospitalària als 
pacients ingressats que segueixen un programa de reha-
bilitació després d’haver patit un ictus i als seus familiars 
o cuidadors.

L’aula neix com a resposta a una necessitat detecta-
da, tant per part dels professionals que formen part de 
l’equip multidisciplinari com per part dels pacients que 
han tingut un ictus i les seves famílies.5

Inclou material didàctic audiovisual amb un vídeo in-
formatiu de tot el procés assistencial, des de la fase agu-
da fins al retorn a domicili, fent especial referència al pro-
grama de rehabilitació. Aquest vídeo està protagonitzat 
per tots els professionals i compta amb la participació de 
dos pacients i els seus cuidadors, que, mitjançant la seva 
experiència personal, ajuden a fer més pròxima la infor-
mació.

L’Aula Ictus funciona sistemàticament des de l’abril 
del 2007, les xerrades s’imparteixen un cop a la setmana 
i es convida amb antelació a les persones ingressades en 
el Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital 
de l’Esperança que han patit un ictus (i que estiguin en 
condicions mèdiques d’assistir) i als seus familiars i/o cui-
dadors.

El màxim d’assistents per xerrada és de quatre paci-
ents, amb els respectius familiars, la durada de la xerrada 
és d’una hora i mitja aproximadament i només cal assis-
tir-hi una vegada.

En el contingut de la informació de l’aula hi han par-
ticipat: metges rehabilitadors, infermeres, fisioterapeutes, 
terapeutes ocupacionals, logopeda, neuropsicòloga i tre-
balladora social, però la coordinació i execució depèn de 
Teràpia Ocupacional.

1. Alonso de Leciñana M, Sociedad Española de Neurología SEN. Coordinadora del 
grupo de enfermedades cardiovasculares. Neurólogos y afectados frente al ictus. 
Madrid 2020.

2. Organización Mundial para la Salud OMS. Promoción de la salud: glosario, 
Ginebra. (internet) 1998. Disponible a:  
http://apps_who.int/nis/bitstream/1066/67246/1/who_Her_98.1spa.pdf.

3. Algar Lombardo I, Romero Ayuso DM. Terapia Ocupacional en la cartera de Servi-
cios en Atención Primaria: ¿Es posible? TO (A Coruña).2012; 9: 1-30

4. Pérez Hernández E, Quiroga Parada C, El terapeuta ocupacional del servicio de pro-
moción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal. Revista del Cole-
gio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña COTOC. Barcelona Juliol 2019. p 36-42.

5. Unidad funcional del Ictus. Parc de Salut Mar. Disponible a: https://parcdesalut-
mar.cat/es/unitats/ictus/espacio-paciente/ictus/.
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Objectius de l’Aula Ictus
1. Donar resposta a les necessitats individuals detectades.

2. Facilitar suport i coneixement sobre l’ictus i les seves 
conseqüències al pacient i als seus familiars.

3. Millorar la participació activa i l’aprenentatge durant 
el procés de tractament del pacient i la seva família.

4. Afavorir la possibilitat del retorn al domicili.

Metodologia
Previ a l’inici de les xerrades, es va assignar una sala adequa-
da amb espai suficient per a l’assistència de diversos partici-
pants, amb cadires amb recolzabraços i equipada amb un 
ordinador i projector necessaris per passar el vídeo i el 
PowerPoint com a material didàctic de suport a la xerrada.

La terapeuta ocupacional segueix un procés que consisteix 
a:

1. Registrar tots els pacients que ingressen amb ictus i 
que estan en condicions d’assistir a la xerrada.

2. Donar la invitació al pacient i a la família deixant 
clares la data i l’hora de la realització de la xerrada.

3. Organitzar el material que se’ls facilita als assistents, 
com a suport a l’alta hospitalària.

4. El dia de la xerrada passar pels pacients i els seus fa-
miliars (que són a l’habitació) uns minuts abans i por-
tar-los a la sala ajudant-los a col·locar-se de forma 
còmoda i amb facilitat per veure el vídeo i l’expositora 
de la xerrada.

5. Impartir la xerrada. En iniciar el programa, les xerrades 
duraven més de dues hores i hi participaven tres pro-
fessionals, però amb l’experiència dels primers anys es 
va reduir a una hora i mitja i la imparteix la terapeuta 
ocupacional.

6. Valoració de la xerrada: al final se’ls demana als assis-
tents que de forma voluntària omplin un test de Likert 
on qualifiquen el grau de satisfacció d’acord amb di-
versos ítems que es preveuen al test.7

7. El terapeuta ocupacional, com a responsable del pro-
grama, s’encarrega de portar els registres a un Excel 
dels pacients, familiars i/o cuidadors assistents, així 
com portar un registre dels resultats de les valoracions 
realitzades pels participants. 

La xerrada conté els apartats següents, amb la possibili-
tat d’aclarir dubtes sobre els temes exposats:

1. Què és l’ictus.

2. Trastorns i conseqüències que presenta (motores, sen-
sitives, perceptuals, cognitives, visuals, del llenguatge, 
emocionals, conductuals i socials).

3. Programa de rehabilitació i equip multidisciplinar que 
intervé.

4. Problemes que es poden presentar durant el transcurs 
del tractament (disfàgia, incontinència, retenció uri-
nària, restrenyiment, lesions per postures incorrectes, 
dolor per sobrecàrrega d’exercicis).

5. Participació activa de la família o cuidadors al progra-
ma de rehabilitació, especialment ensenyant-los com 
estimular i facilitar l’execució de les activitats de la 
vida diària de la manera més independent possible.

6. Orientació sobre la manera de fer possible el retorn a 
domicili, l’adaptació de l’entorn, la recomanació per-
sonalitzada de productes de suport.

7. Importància sobre el control dels factors de risc  
vascular, prevenint al màxim la repetició d’un nou ic-
tus.

8. Suport a l’alta hospitalària per resoldre dubtes o pro-
blemes que es puguin presentar, es facilita el quader-
net de superar l’ictus, tríptic de la Fundació Ictus, del 
centre per a l’autonomia personal Sirius, link de la pà-
gina web de la Unitat Funcional de l’Ictus i contacte 
telefònic.

9. Avaluació final de la xerrada, mitjançant el qüestiona-
ri amb l’escala Likert7 que avalua el grau de satisfac-
ció dels assistents respecte als continguts de la xerra-
da, l’aportació respecte de les alteracions que provoca 
un ictus, la valoració global i, a més, ofereix la possibi-
litat de donar suggeriments i recomanacions respecte 
al programa Aula Ictus.

6. Aguirrezabal Juaristi A. Evaluación de la Satisfacción y conocimientos en la Reha-
bilitación del ictus tras la aplicación de medidas sistemáticas de información, 
formación y soporte para pacientes y cuidadores. Universidad Autónoma de Bar-
celona, facultad de Medicina, Barcelona 2015.

7. Escala Likert. Disponible en https://blog.hubspot,es/service/escala-likert.

5. Garantir la continuïtat de les cures quan tornin a casa.

6. Oferir un espai als pacients i a les famílies per resoldre 
dubtes referents a l’ictus i el seu tractament.

7. Promoure canvis relacionats amb la salut i els estils de 
vida després d’un ictus.

A l’Aula Ictus es contempla la importància de donar 
la informació i formació a l’usuari i la seva família de 
manera precoç en l’ingrés i reforçar-les durant tot el 
període de rehabilitació i com a suport a l’alta hospi-
talària.

La individualització del contingut de la informació és 
una altra part important del programa, igual que utilit-
zar un llenguatge comprensible i proper, ja que afavoreix 
l’adherència al programa de rehabilitació i un major grau 
de satisfacció del seu procés de rehabilitació.6 
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Resultats de l’assistència a l’Aula Ictus per anys

 Any Pacients Familiars Total, per anys

 2007 84 130 214

 2008 76 103 179

 2009 68 136 204

 2010 89 133 222

 2011 49 98 147

 2012 75 115 190

 2013 75 129 204

 2014 54 102 156

 2015 72 119 191

 2016 71 117 188

 2017 60 97 157

 2018 62 75 137

 2019 65 96 161

 Total 900 1 450 2 350

Resultats
Des de l’inici del programa educatiu el mes d’abril del 
2007 i fins al desembre del 2019, han participat com a 
assistents a l’Aula Ictus un total de 2 350 persones, de les 
quals 900 són pacients i 1 450 familiars. (Vegeu la taula 1)

El nombre de pacients és menor perquè alguns en el 
moment de la xerrada educativa presentaven condicions 
mèdiques o cognitives que els impedia participar.

En les valoracions del grau de satisfacció del progra-
ma, a través de l’escala Likert (que no van contestar el 
total dels assistents, ja que és voluntària i anònima), als 
gràfics dels primers quatre anys, observem com les quali-
ficacions es mantenien entre el 2 i el 5 amb percentatges 
similars i en el transcurs del temps han anat millorant fins 
a mantenir-se, en els darrers anys, amb una valoració de 
4 i 5 tant en els ítems del contingut de la xerrada com 
de l’aportació que ha donat a cada assistent en conèixer 
i entendre millor l’ictus i la valoració global. (Vegeu les 
taules de gràfics)

Aquest estudi demostra que, al nostre medi, pacients 
i cuidadors se senten més satisfets amb l’atenció rebu-
da quan el programa de rehabilitació de l’ictus es reforça 
amb mesures d’informació, educació i suport, reduint així 
la sensació de solitud i desemparament freqüents després 
de l’ictus.

Aquests resultats tan positius pensem que es deuen 
en part al fet que el terapeuta responsable d’impartir 
la xerrada coneix bé els usuaris, personalitza situacions 
puntuals amb cadascun d’ells, aclarint inquietuds tant 
del pacient com del familiar, i els motiva a tots a impli-
car-se activament en el seu programa de rehabilitació i 
de promoció de la salut i prevenció de la cronicitat i de la 
disfunció ocupacional.
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Valoració 5

De 104 asisitentes:
37 van valorar amb 5 el Contingut (37%)
42 van valorar amb 5 l’Aportació (40%)
56 van valorar amb 5 el Global (53%)

De 84 assistents:
30 van valorar amb 5 el Contingut (35%)
34 van valorar amb 5 l’Aportació (40%)
43 van valorar amb 5 el Global (51%)

De 97 assistents:
45 van valorar amb 5 el Contingut (46,3%)
43 van valorar amb 5 l’Aportació (44,3%)
63 van valorar amb 5 el Global (64,9%)

De 66 pacients:
34 van valorar amb 5 el Contingut (51,5%)
42 van valorar amb 5 l’Aportació (63,6%)
38 van valorar amb 5 el Global (57,5%)

De 129 assistents:
71 van valorar amb 5 el Contingut (55%)
65 van valorar amb 5 l’Aportació (50,3%)
82 van valorar amb 5 el Global (63,5%)

De 66 assitents:
41 van valorar amb 5 el Contingut (62%)
33 van valorar amb 5 l’Aportació (50%)
46 van valorar amb 5 el Global (69%)

214 persones:
84 són pacients
130 són familiars

204 persones:
68 són pacients
136 són familiars

147 persones:
49 són pacientes
98 són familiars

179 persones:
76  són pacients
103 són familiars

222 persones:
89 són pacients
133 són familiars

190 persones:
75 són pacients
115 són familiars
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Resultats de l’assistència a l’Aula Ictus durant anys i de les 
valoracions de la xerrada a través de l’escala Likert
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Queralt Pérez Fàbragas. Terapeuta ocupacional i 
coordinadora d’activitats de la Residència IBADA 
Navarcles.

Membre de l’equip del Projecte de Modulació Pedagògica.

Resum
Donar a conèixer com a eina de suport, tant per a pro-
fessionals com a famílies, la Modulació Pedagògica. 
Concepte que pretén facilitar la connexió i la comunica-
ció entre una persona amb algun grau de discapacitat i 
dificultat en la comunicació i el seu familiar o professio-
nal amb qui es relaciona. Treball realitzat des de l’àrea 
de teràpia ocupacional en usuaris amb demència i 
l’acostament amb el seu familiar, amb les dificultats de 
relacions degudes a la pròpia patologia i agreujades per 
l’aïllament a causa de la pandèmia.

Paraules clau
Modulació pedagògica, Basale Stimulation®, teràpia 
ocupacional i projecte de modulació pedagògica.

Projecte de modulació 
pedagògica des de la 
teràpia ocupacional

Modulació pedagògica
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Què és la modulació 
pedagògica?
És un procés educatiu i d’acompanyament que pretén fa-
cilitar la comunicació i la relació entre persones amb 
greus discapacitats i els seus familiars, utilitzant les acti-
vitats quotidianes com situacions d’aprenentatge. 

És a dir, l’objectiu final de la modulació és: facilitar 
la relació i que aquesta sigui el màxim de gratificant 
tant per a la persona afectada com per a la família.

Aquesta intervenció no ha de basar-se només en 
l’atenció a la persona amb diversitat funcional, sinó que 
també ha de ser per: gaudir, relacionar-se i comunicar-se 
entre dues persones amb algun tipus de vincle: pares, fills, 
germans, parelles... 

Anna Esclusa Feliu, llicenciada en Pedagogia, forma-
dora de Basale Stimulation® y terapeuta Affolter, crea el 
2007 aquest enfocament, intervenint amb adults que han 
patit un DCA (dany cerebral adquirit) i els seus familiars, 
però que amb els anys ha pogut posar en pràctica en al-
tres àmbits com demències o discapacitats. 

No es tracta d’una idea concreta d’intervenció, sinó 
que és oberta a molts professionals de diferents àmbits.

Un dels orígens conceptuals de la intervenció amb 
Modulació Pedagògica (MP) és la Basale Stimulation 
(BS). La BS és un concepte que va néixer a Alemanya els 
anys setanta, de la mà del pedagog Andreas Fröhlich, que 
pretén cobrir les necessitats educatives que hi havia en 
aquell temps amb nens amb greus discapacitats. Tot i ini-
ciar-se en un entorn educatiu, als anys vuitanta la infer-
mera i pedagoga Christel Bienstein va reconèixer moltes 
semblances amb els seus pacients greus de l’hospital (di-
ficultats en la percepció, la comunicació i el moviment) i 
va introduir el concepte a les atencions bàsiques d’infer-
meria. Actualment, s’utilitza en sectors tan diversos com: 
la geriatria, la salut mental, les atencions a pal·liatius, la 
neonatologia o la reanimació. 

La BS proposa una pedagogia vinculada al cos, que es 
considera punt de partida per a l’autoconeixement, la 
relació amb els altres i amb l’entorn i, per tant, és clau 
per a la construcció de situacions d’aprenentatge.

Aprofitant aquesta visió i altres teories, com per 
exemple la teràpia Affolter, la MP pretén ajudar a restablir 
i crear nous vincles entre persones amb alguna afectació 
greu que dificulti la comunicació i relació, sense pretendre 
convertir la família en coterapeutes per tal d’acabar de 
cobrir les necessitats de rehabilitació o estimulació.

Intervenció des de geriatria
La meva experiència en els diferents anys en residències 
amb persones amb greus discapacitats i amb persones 
grans m’ha creat diferents inquietuds sobre la intervenció 
amb aquestes persones amb deteriorament tant greus. 

Quan existeix un deteriorament que dificulta la inte-
racció amb allò que envolta la persona, totes les eines per 
poder intervenir-hi són benvingudes. Les limitacions de-
gudes al propi deteriorament dels usuaris i en l’àmbit de 
la institucionalització limiten la intervenció des de qualse-
vol vessant de la persona, això va fer que explorés altres 
camps, àmbits i formes d’estimular.

Els recursos que dona la BS per connectar i estimular 
residents amb deteriorament cognitiu avançat m’han pro-
porcionat moltes eines, tant per facilitar la intervenció a 
l’hora de realitzar les activitats bàsiques de la vida diària 
(ABVD) com per oferir i facilitar la participació en les ac-
tivitats més lúdiques i ocupacionals realitzades a la sala. 

El fet que la intervenció proposada a l’usuari faci que 
en pugui ser més conscient enriqueix molt la intervenció 
i també millora altres factors com el benestar de la per-
sona, la participació i el reconeixement en el grup o les 
habilitats d’autoidentificació.

Tot i així, en persones institucionalitzades on la inter-
venció era més dificultosa en el seu dia a dia, se seguien 
observant altres factors que empobrien la qualitat de 
vida. Sobretot, en fer el seguiment, i més després de la 
situació de pandèmia viscuda recentment, s’ha observat 
com les relacions entre usuaris i famílies estaven i encara 
estan greument afectades i, per tant, també afecten a 
factors com la pròpia identitat dels nostres residents.

Els comentaris de les famílies ens fan replantejar les 
intervencions amb aquestes, les visites no es viuen com 
una bona estona amb la mare o el pare, perquè no ar-
riben a connectar. La manca del contacte diari i el de-
teriorament de l’usuari limiten i redueixen les possibles 
relacions. La situació de pandèmia i l’obligació de distàn-
cia i poc contacte físic dificulten en gran mesura l’estímul 
d’aquests residents. No reconeixen el seu fill, no interac-
tuen, no troben un punt en comú... això no és una relació 
gratificant, ni per al familiar ni per a la persona usuària.

Gracies a la BS hem pogut enriquir la connexió dels 
residents que, pel seu perfil cognitiu, presenten dificultats 
de connexió amb el medi, en les relacions en el seu dia a 
dia i les interaccions amb els seus professionals referents.

I gràcies a la MP s’han pogut millorar i enriquir les 
relacions entre el residents i les seves famílies, acompa-
nyant-les tant quan la relació ha estat a través de les 
noves tecnologies (WhatsApp) com quan s’han pogut 
trobar físicament (quan estava prohibit el contacte i obli-
gada la distància a dos metres) i, sobretot, en el moment 
de retrobament després de temps sense veure’s.
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MP com a eina per a teràpia 
ocupacional
Com a terapeuta ocupacional i tenint present el Model 
Canadenc, crec que la MP és una bona eina, ja que, quan 
es fa una valoració, un dels barems a tenir en compte és 
la persona i les seves funcions socials i sobretot familiars. 
Normalment els residents demanen pels seus familiars, 
necessiten saber on són i mantenir el contacte amb el seu 
entorn més proper. D’aquesta manera, facilita l’adapta-
ció a l’ingrés i l’estada a la residència, fent-la més gratifi-
cant per a tots.

Experiències
Experiència 1. Abans d’arribar la pandèmia, quan encara 
podien entrar famílies a la residència, vam poder comen-
çar a observar, i així ens ho va comunicar el familiar d’una 
dona de la residència (Maria) de 90 anys, amb cadira de 
rodes, limitació articular tant d’extremitat superior com 
inferior, deteriorament cognitiu i alteració en la fonació. La 
filla, en marxar del centre, ens comentava que no sabia si 
valia la pena visitar-la, ja que no responia i fins i tot hi havia 
dies que ni tan sols la mirava. Després de l’observació i pas-
sar l’anamnesi de MP, vam acompanyar la relació un parell 
de vegades proporcionant eines per tal que tornessin a 
connectar a través de la música clàssica, on elles havien 
compartit temps abans d’arribar a la residència. La família 
va mantenir les visites i les va valorar positivament.

Experiència 2. Durant la pandèmia i el temps d’aïllament, 
a les institucions ens vam veure forçats a utilitzar altres 
formes de comunicació com són les videotrucades, on es fa 
necessària la intervenció del professional en un moment 
molt íntim i dur tant per a la família com per al resident. 

Des de MP el que vam aportar a les videotrucades va 
ser poder modular les trobades del familiar amb el resi-
dent, malgrat que, en algunes ocasions, sobretot amb 
persones que conviuen amb demència avançada, no 
s’acaba d’entendre la situació. Però gràcies a l’aportació 
d’idees al familiar i a la pauta d’uns patrons de comu-
nicació estructurats (com saludar, com acomiadar-nos, 
com enfocar la imatge, quina hora és la més activa...) 
i poder reconduir determinats moments de la conversa, 
que en un principi poden semblar-nos senzills, però que, 
en persones amb dificultats de comunicació, es pot com-
plicar fàcilment. D’aquest manera, vam aconseguir que 
les videotrucades transmetessin un missatge de tranquil-
litat i estiguessin carregades d’informació emocional po-
sitiva, tant per al resident com per al familiar.

Experiència 3 Retrobaments. Més tard, amb la relaxació de 
les restriccions a les institucions, quan els familiars, sobretot 
fills de residents amb demència, podien tornar a acostar-se 
al pare o la mare, la situació els resultava estranya. 

Com tots sabem, el fet de marxar de l’ambient de casa 
(tant de casa els fills com de la pròpia casa) i ingressar en 
una institució comporta una davallada per la pèrdua de 
rols i espais coneguts de les persones amb desorientació. 
Causant, també, una alteració en les possibles relacions 
entre familiars. En aquests moments de pandèmia, on les 
restriccions encara dificulten més el contacte i obliguen 
a passar llargues èpoques aïllats dels seus, augmenta la 
limitació per trobar punts en comú, tot i ser fills, pares, 
germans... És per aquest motiu que una petita interven-
ció i seguiment han facilitat que les visites fossin més cò-
modes i gratificants per a tothom.
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a. Resident (Roser) de 95 anys amb diagnòstic d’Alzhei-
mer de 10 anys d’evolució, usuària de cadira de rodes, no 
fixa la mirada i respon sí/no amb alguna paraula fora de 
context, realitza moviments estereotipats de fregament 
de mans i intent d’agafar objectes de roba i plegar-la o 
cobrir-se. En els seus primers contactes amb la filla, sepa-
rades per una taula a una distància de dos metres, la in-
teracció resultava molt pobra i sense contacte entre elles. 
L’acompanyament que vam oferir va permetre que amb 
l’observació del seu moviment corporal i l’expressió facial 
es trobés la connexió mare-filla. Es proposen materials 
per estimular el tacte, com textures diferents de roba o 
altres materials, que a ella li puguin permetre recordar i 
interactuar entre mare i filla a través d’un objecte (els 
primers dies, la proposta i prova va ser a través d’un llen-
çol, mare i filla «jugaven» a l’estira-i-arronsa, estirant i 
plegant el llençol). La relació durant els primers dies va 
millorar significativament i es va deixar a la filla explorar 
amb nous materials i refent vincles amb la mare.

b. Resident (Pep) de 92 anys amb demència avançada, 
amb labilitat emocional, deambula amb caminador, 
afectació visual, però capaç de mantenir una conversa 
senzilla, tot i repetir les mateixes frases contínuament. 
Es valora una intervenció des de MP degut al fet que les 
visites comporten tenir el fill avorrit als pocs minuts i el 
pare, angoixat, ja que no saben què dir-se i el pare aca-
ba plorant per moments. Després de mesos de no po-
der-se veure i haver d’estar allunyats i no permetre’s el 
contacte físic, no tenen recursos per reconnectar; a tra-

vés de l’acompanyament es proposen activitats conegu-
des per als dos (el fill recorda què feien abans d’ingres-
sar, tardes de jocs de dòmino) després de comprovar a 
la sala la capacitat del Pep per realitzar les activitats 
proposades, es convida al fill a provar-les mantenint les 
distàncies i assegurant l’acceptació per part de tots dos. 
Més endavant, deixa de ser necessari que hi hagi una 
persona del centre a la sala de visites al costat del Pep 
perquè ja és capaç de mantenir l’atenció i interactuar 
amb el fill, enriquint així la relació.

El projecte 
Modulació Pedagògica
L’any 2020, l’Anna Esclusa inicia la creació del projecte 
Modulació Pedagògica, en què es pretén generar una xar-
xa d’intercanvi professional i familiar de qualsevol col·lec-
tiu que comparteixi l’interès i la necessitat de comuni-
car-se més enllà de les paraules i les patologies; sense 
mestre, alumnes, judicis ni prejudicis. Amb la vocació 
d’escoltar, donar i rebre des del cor. De moment acull un 
grup de 14 professionals de diferents disciplines.

Atendre famílies de persones amb discapacitat/depen-
dència no és un concepte nou, fa dècades que s’ofereix des 
de diferents àmbits i recursos. La majoria d’aquests recur-
sos estan enfocats a donar suport emocional o transmetre 
al familiar recursos per atendre la persona afectada. En-
tenem que aquesta transmissió es dona des d’una relació 
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desigual, on el professional té els coneixements, estableix 
prioritats i comparteix amb el familiar el que creu més ade-
quat, per donar la millor atenció a la persona afectada. 
Des del nostre punt de vista, això és una de les causes més 
freqüents de malestar entre la relació professional-família; 
tot i les bones intencions, no s’atenen les necessitats reals 
del propi familiar en la seva relació amb la persona afec-
tada i moltes vegades la metodologia pedagògica especí-
fica que dona el professional a les necessitats del familiar 
(procés d’ensenyament-aprenentatge) pot dificultar que 
aquesta tingui èxit.

Partim d’un model social de caire biomèdic, això fa 
que moltes vegades el familiar es mostri passiu davant 
les indicacions de l’expert. Per aquest motiu veiem ne-
cessari que els diferents professionals animin les famí-

lies a expressar i transmetre les seves necessitats, què 
els preocupa i què dificulta la seva relació amb la per-
sona afectada.

Des de MP creiem que el professional no ha de tenir 
«la solució del problema», sinó que ha d’estar disposat a 
realitzar l’acompanyament amb el familiar i la persona 
afectada, buscant la millor intervenció junts. Per aquest 
motiu la MP no és atenció, sinó acompanyament.

Quan hi ha dificultat per connectar, entendre o 
desxifrar qui s’estima, es produeix el que en diem buit 
intern, un dolor profund que ens pot generar molta so-
ledat i malestar. Aquesta sensació és més que el di-
agnòstic, la patologia concreta o l’edat. Hi ha molta 
gent diversa (nens, pares, adults, joves...) que senten 
aquest buit.
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Per aquesta diversitat, el nostre projecte no va deter-
minat a una sola patologia, sinó a l’àmbit de la discapa-
citat i/o dependència en general i allò que tenim en comú 
totes les persones, tant si som familiars com la persona 
afectada o un professional: la necessitat de comuni-
car-nos i connectar amb l’altre.

Idees principals del projecte:
1. La comunicació és fonamental per al desenvolupament 
de les persones i les seves relacions. Per créixer i millorar 
les nostres capacitats, moltes persones amb dificultats en 
la parla utilitzen altres mitjans d’expressió.

2. Per a un bon desenvolupament individual és important 
atendre tres aspectes fonamentals de la persona que des 
d’MP anomenem triangle màgic: cos, cervell i cor. 

3. La comunicació autèntica es dona de cor a cor i impli-
ca una mínima autoregulació emocional per a què sigui 
possible. En el model del triangle màgic aquesta capaci-
tat la representem com el fogonet de gas que cal regular 
per poder connectar amb l’altre. Si no disposo d’una certa 
coherència fisiològica pròpia, em resultarà molt difícil re-
lacionar-me amb els altres de manera harmònica. 

4. Els familiars no poden ser considerats coterapeutes, ja 
que també són part afectada i per això necessiten pro-
fessionals que els escoltin en les seves necessitats i pre-
ocupacions.

5. Els familiars necessiten ser acompanyats en una rela-
ció d’intercanvi d’igual a igual. 

6. Per tal que el professional els pugui acompanyar, ha de 
tenir recursos pedagògics que facilitin el procés d’ense-
nyament-aprenentatge.

Quins recursos  
ofereix el projecte  
a professionals, familiars  
i persones afectades?
•  Servei d’acompanyament presencial/en línia a famílies, 

centrat en la comunicació i la relació en el dia a dia amb 
la persona amb discapacitat/dependència.

•  Servei d’orientació a professionals en l’atenció a usuaris 
i a famílies.

•  Formació per a professionals en modulació pedagògica.

•  Formació en comunicació no verbal per a professionals 
i familiars.

•  Programes d’entrenament de la resiliència i la regulació 
emocionals.

•  Tallers per a famílies i centres.

•  Llibre: Modulació pedagògica: un punt de suport.

•  Guia: Comunicació més enllà de la discapacitat: 100 
idees per a famílies. 

•  Informacions i recursos compartits en xarxes socials.

•  Projecte Esperanza (projecte d’investigació intern en 
desenvolupament).

Més informació  
sobre el projecte:
www.modulacion-pedagogica.com

Instagram: @modulacionpedagogcia

facebook: @modulacionpedagogica

Youtube: Modulación Pedagógica

Referències  
bibliogràfiques:
•  Esclusa Feliu, Anna. Comunicació més enllà de la disca-

pacitat: 100 idees per a famílies. 1a edició: octubre 2020.

•  Esclusa Feliu, Anna. Modulación Pedagógica: un punto 
de apoyo. 2a edició: novembre 2014.

•  Romero Ayuso, Dulce; Moruno Miralles, Pablo. Terapia 
Ocupacional: Teoría y técnicas. (2003).



48

Compartint coneixement

— Entrevista

La revista #15

Mario 
Lozano
Premi de Recerca 2020 a 
Ciències de la Vida i de la 
Salut per la Reial Acadèmia 
de Doctors d’Espanya, per la 
seva tesi «Estratègia integral 
de suport per a supervivents 
de càncer de mama: teràpia 
ocupacional i mHealth».  
Estudi Beneca

Entrevista realitzada per

Ginés Ruiz Amorós
Vocal de Premsa del COTOC



49

Compartint coneixement

— Entrevista

La revista #15

Lozano-Lozano M, Mar-
tín-Martín L, Galiano-Castillo 

N, Fernández-Lao C, Cantare-
ro-Villanueva I, López-Barajas 

IB, Arroyo-Morales M. Mobile 
health and supervised rehabi-
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alone in breast cancer survivors: 
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rehab.2019.07.007. Epub 2019 

Aug 24. PMID: 31454561.

— 
És el primer premi que atorguen a una tesi sobre 
teràpia ocupacional?

Sí, va ser la primera tesi premiada per la Reial Acadèmia 
de Doctors d’Espanya que parla de teràpia ocupacional. 

En realitat hi ha moltes tesis de teràpia ocupacional 
on no s’esmenta la disciplina en si, ja que hi ha la creença 
que això disminueix les probabilitats que aquests estudis 
siguin publicats. Quan un s’orienta cap a la carrera uni-
versitària, normalment es demanen uns estàndards de 
qualitat i aquests són, per exemple, haver de publicar a 
revistes científiques de cert impacte. Hi ha la por que si 
incloem explícitament el terme ‘teràpia ocupacional’ a 
l’estudi, no serà publicat en aquestes revistes, i per això 
acabem canviant el nom per altres com ‘rehabilitació’ o 
‘tractament multidisciplinar’. Des de la meva experiència 
he de dir que no estic tenint tants problemes a l’hora de 
publicar sobre teràpia ocupacional com a tal.

Soc un apassionat 
de la neurologia i 
gràcies a aquesta 
proposta he tingut 
l’oportunitat 
de conèixer en 
profunditat l’àmbit 
de l’oncologia 

— 
Com t’ha arribat la notícia?

Si no recordo malament, va ser per mail, al vespre cap 
a l’hora de sopar. Em vaig posar molt nerviós i no m’ho 
podia creure. Pensava «Com han de donar aquest premi 
a una tesi sobre teràpia ocupacional?». L’endemà em van 
trucar per confirmar-m’ho.

— 
Quins criteris segueixen a l’hora d’atorgar 
aquests premis?

Trien una o dues tesis de cada àrea de coneixement. La 
meva tesi va entrar dins de la categoria de Ciències de la 
Salut i de la Vida. Els criteris apareixen a la seva pàgina 
web: haver defensat la tesi en un període concret, haver 
obtingut la certificació d’excel·lent cum laude, que esti-



50

Compartint coneixement

— Entrevista

La revista #15

gués redactada en espanyol... i, pel 
que sembla, també es van basar en 
allò que normalment valoren, com 
la quantitat d’articles que avalen la 
tesi i el quartil de la revista on s’ha 
publicat.

— 
Què et va motivar a fer aquesta 
tesi?

Sabia que volia fer el doctorat i això 
podia fer-ho o bé pel meu compte 
i carregant amb les despeses, o bé 
aconseguir un dels contractes pre-
doctorals de Formació al Professo-
rat Universitari (FPU) del Ministeri 
d’Universitats. En fer la sol·licitud 
per aconseguir un contracte pre-
doctoral, aquests han d’anar sig-
nats per un grup de recerca. Passar 
el primer tall de la sol·licitud depèn 
únicament de la nota del grau i, 
en la segona fase de la sol·licitud, 
cal cercar un aval, és a dir, un/a 
director/a de tesi amb experiència 
en recerca. Va ser llavors quan una 
terapeuta ocupacional de la Univer-
sitat de Granada em va comentar 
que el seu equip buscava un FPU i 
que el meu perfil podria encaixar. 
Vaig concertar una reunió amb el 
Dr. Manuel Arroyo, director del grup 
de recerca.

Ell va ser qui em va signar la pe-
tició i, a més, em va explicar que ja 
tenien un projecte en marxa. El grup 
de recerca al qual pertanyo treba-
lla en rehabilitació oncològica i el 
projecte en què em vaig embarcar 
no tenia perspectiva des de teràpia 
ocupacional d’inici. Aleshores em 
va proposar que, si em concedien el 
contracte, podria sumar-me al pro-
jecte per poder afegir el meu granet 
de sorra des de la meva professió.

I va ser així com vaig arribar al 
camp de l’oncologia. Jo soc un apas-
sionat de la neurologia, però grà-
cies al fet que em van fer aquesta 
proposta vaig tenir l’oportunitat de 
conèixer més en profunditat l’àmbit 
de l’oncologia. Avui dia no ho canvio 
per res.

— 
Aleshores, es tractava d’un 
estudi que estava en marxa i 
vas poder donar-li una altra 
perspectiva?

El nostre grup de recerca ja havia 
realitzat programes de rehabilitació 
de fisioteràpia en diferents tipus de 
càncer, des de programes presenci-
als fins a programes de rehabilitació 
a distància. A partir de tot el conei-
xement que estaven publicant van 
decidir fer un programa partint de 
la base que l’exercici físic i la dieta 
eren dos aspectes fonamentals per 
a les persones que havien sobrevis-

cut al càncer. Ja s’havia demostrat 
anteriorment que la manca d’exer-
cici físic i/o de certs nutrients a l’or-
ganisme augmentava molt el risc 
de recidiva i mortalitat. El sobre-
pès i l’obesitat han esdevingut una 
nova condició molt preocupant per 
al pacient oncològic. Van presentar 
un projecte al Ministeri, a la convo-
catòria de l’Institut de Salut Carles 
III, on poder desenvolupar una apli-
cació per a mòbil (mMealth) que 
monitorés el balanç energètic del 
pacient en temps real i li donés unes 
recomanacions quant a exercici fí-
sic i dieta, l’Estudi Beneca.

Així és com era l’estudi inicial-
ment, però quan m’hi vaig incorpo-
rar li vam sumar un programa de 
rehabilitació presencial per a dones 
supervivents al càncer de mama. 
A l’estudi comparem un grup que 
només tenia accés a l’aplicació (el 
grup control) i rebia les recomana-
cions bàsiques del seu oncòleg/loga, 
i un altre grup al qual, a més d’usar 
l’aplicació, se li aplicava el programa 
de rehabilitació presencial de teràpia 
ocupacional (grup d’intervenció). La 
hipòtesi de la qual partíem és que les 
usuàries del grup control millorarien 
amb l’ús de l’aplicació, però el grup 
d’intervenció milloraria encara més, 
és a dir, es tractava d’un estudi de 
superioritat terapèutica.

«El projecte 
en què em vaig 
embarcar no 

tenia perspectiva 
des de teràpia 
ocupacional 

d’inici»
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El programa de rehabilitació no 
només se centrava en tractar el 
component musculoesquelètic que 
pateixen les dones supervivents de 
càncer de mama com són els pro-
blemes articulars d’espatlla, sinó 
també en els aspectes cognitius. 
S’ha demostrat que a causa del 
tractament de quimioteràpia i del 
procés oncològic es deriven molts 
problemes en les funcions cognitives 
com la memòria de treball o la velo-
citat de processament. Les pròpies 
usuàries es queixen molt d’aquestes 
dificultats. A més, algunes també 
presentaven neuropatia perifèrica 
(senten formiguejos, rampes…) i 
també un gran percentatge presen-
ten limfoedema.

Les usuàries del grup d’interven-
ció acudien a rehabilitació durant 
dos mesos i les avaluacions les fèiem 
a l’inici, en acabar els dos mesos i sis 
mesos després per saber si les millo-
res es mantenien en el temps.

 — 
Com es desenvolupaven les 
sessions de rehabilitació?

Les usuàries anaven tres cops a la 
setmana en sessions de dues hores. 
Els dilluns i dimecres se centraven 
en treballar la mobilitat del membre 
superior per després continuar amb 

exercicis més dinàmics que es com-
binaven amb exercicis cognitius. Els 
divendres es reduïa la sessió d’exer-
cicis dinàmics i fèiem més dinàmi-
ques de grup on es parlava d’higiene 
postural, rols que ocupen, rols que 
han perdut, com els feia sentir tot 
això, etc. I encara que en un inici no 
existia l’objectiu d’indagar en la part 
emocional, observem (i mesurem) 
que aspectes com depressió i ansie-
tat van millorar moltíssim. 

— 
Quines dificultats vas trobar 
per fer l’estudi?

De fet, partia d’una situació molt 
privilegiada. El grup de recerca era 
molt conegut en l’àmbit i això faci-
litava que els hospitals ens ajudes-
sin a reclutar pacients. Un hàndicap 
molt important era d’on partia la in-
formació que arribava a la pacient: 
si un terapeuta ocupacional informa 
un pacient sobre els beneficis del 
tractament que li proposem, em-

«El programa  
de rehabilitació 

se centrava, 
també,  

en els aspectes 
cognitius de les 
supervivents»
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marcat en un projecte de recerca, 
l’adhesió al programa és molt més 
complicada que si aquesta informa-
ció arriba del seu metge especialis-
ta. Per això el primer pas important 
per aconseguir la participació de les 
usuàries era l’enllaç amb l’oncòleg/
loga de referència. Moltes dones, de 
fet, venien derivades de la infermera 
d’enllaç, per això quan les trucava 
per informar-los pensaven que era 
amb finalitats comercials (com si 
els volgués vendre alguna cosa), i 
la primera resposta gairebé sempre 
era negativa. Malgrat tot, no vaig 
tenir massa problemes per reclutar 
usuàries. En total van ser 80 usuàries 
(40 a cada grup), però les persones 
que vaig arribar a contactar van ser 
unes 140.

Hi ha una altra part del procés 
de recerca que em sembla complica-
da i és quan s’aleatoritzen les usuà-
ries per saber a quin grup pertany 
cadascuna, i a aquelles que els ha 
tocat el grup de control se’ls ha d’in-
formar que no rebran el tractament 

de rehabilitació. Nosaltres, per ètica, 
un cop acabat tot el projecte (als sis 
mesos), els oferim poder fer el trac-
tament que el grup d’intervenció sí 
que havia fet.

També, una altra de les dificul-
tats que trobava era que les avalua-
cions eren molt llargues. Podia estar 
amb cada usuària unes tres hores, 
ja que s’avaluava des dels compo-

nents físics, cognitius… i les mateixes 
usuàries acabaven cansades. Es van 
passar algunes de les subescales del 
WAIS i el Trail Making Test complet. 
Es valorava força muscular, amplitud 
articular de múscul, dolor i fatiga. 
Finalment, també ens interessava el 
seu equilibri ocupacional, mesurat a 
través del llistat de Rols i Interessos 
i ACTRE del Model d’Ocupació Hu-
mana.

Un altre aspecte és que moltes 
usuàries, per la por de patir limfo-
edema, no utilitzaven el braç afec-
tat per a res. La majoria venien amb 
el braç gairebé immòbil, amb por 
de fer molts dels moviments de l’es-
patlla. La ciència ja ha demostrat 
que això no va així. Sí que poden 
mobilitzar-lo amb normalitat, però 
el que es recomana és no realitzar 
contraccions isomètriques durant 
molt de temps amb gran càrrega 
(com portar la bossa de la compra).

Una altra complicació que vaig 
trobar és que les usuàries del grup 
control volguessin tornar als dos 
mesos a la valoració, i als sis mesos, 
sense haver rebut «res a canvi».

L’altra part que em sembla 
compromesa de tots aquests pro-
jectes de recerca és que tenen inici 
i fi. Aleshores, tots els grups d’inter-
venció, en acabar els dos mesos, em 
preguntaven –i ara què?– o comen-
taven –nosaltres volem continuar!

— 
I com creus que hauria de 
continuar aquesta feina? 

És un projecte que ha donat els 
seus resultats i seria ideal que els 
serveis públics es nodrissin de tots 
aquests estudis i es pogués habilitar 
un servei de rehabilitació oncolò-
gica que comptés amb terapeutes 
ocupacionals. Almenys a Granada, 
les dones supervivents de càncer 
de mama no solen tenir rehabilita-
ció. Quan els oncòlegs donen l’alta 
a una d’aquestes pacients, sempre 
se’ls plantegen molts dubtes: estic 
curada però no puc moure el braç, 

«Oferim  
a les usuàries 
poder fer el 

tractament que el 
grup d’intervenció 

sí havia fet»
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estic curada però ara m’oblido fàcil-
ment de tot… Les seves limitacions 
eren directament relacionades amb 
l’agressivitat del tractament.

— 
Per tant, creus que hi tenim 
cabuda els terapeutes 
ocupacionals en oncologia?

Ara mateix no sembla que hi hagi 
cap matèria a les universitats que 
parli de la rehabilitació en l’àmbit 
de l’oncologia. I, és clar, que hi te-
nim cabuda en l’àmbit de l’oncolo-
gia. L’afectació de diferents àrees 
ocupacionals derivades d’un procés 
oncològic és evident, però encara 
falten estudis.

— 
Com creus que els col·legis 
professionals poden ajudar 
terapeutes com tu?

És important que des dels col·legis 
s’impulsin iniciatives que financin 
projectes de recerca en teràpia ocu-
pacional, per continuar fent créixer 
el cos de coneixement de la discipli-
na; i també tenen una tasca molt 
important de «tocar a la porta» del 
servei públic de salut, amb el suport 
de totes aquestes investigacions 
de gran qualitat que s’estan fent 
els darrers anys, i sol·licitar llocs de 
teràpia ocupacional o la creació 

d’unitats específiques de rehabilita-
ció en què es compti amb la terà-
pia ocupacional, ja que segurament 
s’escoltaran abans una entitat com 
un col·legi professional que un pro-
fessor d’universitat.

— 
Coneixes com es desenvolupa 
la teràpia ocupacional a nivell 
internacional?

Des del punt de vista de l’oncologia, 
conec diversos/es companys/es que 
treballen en aquest camp. Per exem-
ple, Marc Sanpedro, un terapeuta 
ocupacional de Dinamarca amb qui 
col·laboro de vegades en projectes 
de recerca. Té diversos estudis publi-
cats, encara que amb resultats ne-
gatius (i té molt mèrit publicar amb 
dades negatives) sobre la part pal-
liativa del càncer més avançat. Va 
fer un projecte en què duia a terme 
un programa de teràpia ocupacio-
nal al domicili. És veritat que no van 
aconseguir demostrar la hipòtesi de 
la qual partien sobre millorar la qua-
litat de vida, fatiga, dolor… però sí 
que plantegen com s’haurien de fer 
els estudis següents i, de fet, els es-
tan duent a terme.

Per posar un altre exemple, tam-
bé hi ha una terapeuta ocupacional 
a Xile, que es diu Erna Navarrete, 
que es dedica des de fa temps a la 

rehabilitació oncològica, tot i que 
no tant a la publicació científica. 
He tingut l’oportunitat de parlar-hi 
i compartir experiències, ha estat 
molt enriquidor.

Pel que he pogut llegir, fora d’Es-
panya hi ha una perspectiva més 
ocupacional i menys mecanicista.

— 
I, com a reflexió final, cap a 
on creus que hauria d’anar la 
investigació dels terapeutes 
ocupacionals?’

Crec que fem molta investigació 
qualitativa i no la fem visible. Hem 
de lluitar perquè les revistes accep-
tin aquests estudis i han de ser re-
vistes d’impacte internacional. D’al-
tra banda, també crec que hauríem 
de fer un esforç per crear protocols 
d’intervenció. Sé que és complicat, 
perquè la nostra professió té molt en 
compte el component que humanit-
za les persones, però, al final, és allò 
que ens demana la ciència i el que 
necessitem per continuar creixent. 
Trobar aquest equilibri entre allò 
quantitatiu i allò qualitatiu crec que 
és la clau per continuar fent una clí-
nica de qualitat, alhora que seguim 
publicant estudis d’alt impacte.  

Més informació: https://doi.
org/10.1016/ 
j.rehab.2019.07.007

https://doi.org/10.1016/j.rehab.2019.07.007
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El COTOC ofereix els següents serveis a les 
seves col·legiades i als seus col·legiats:

01
Accés a l’Àrea del Col·legiat/Perfil

Tots els/les col·legiats/des 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 les col-
legiades i d’un perfil professional on mostrar les dades que cada col·legiat/da desitgi.

02
Comunicacions

El COTOC edita La Revista del COTOC, una publicació anual per als seus col·le-
giats/des; publica de manera regular notícies d’actualitat relacionades amb la 
professió; mensualment envia el Breus, un butlletí electrònic amb un recull de 
les notícies més rellevants d’aquest període...

03
Biblioteca

El COTOC té a la disposició de les persones col·legiades el servei de biblioteca; 
disposa d’un fons documental al servei dels col·legiats/des; facilita l’accés a la 
consulta d’algunes revistes internacionals de TO...

04
Formació contínua

Els col·legiats i les col·legiades podran gaudir de descomptes especials en els 
cursos que organitza el COTOC. També podran gaudir-ne en aquelles entitats 
amb conveni signat. (+info)

05
Intercanvi professional

Des del COTOC s’organitzen diferents espais d’intercanvi com són xerrades, la 
celebració del dia de la TO, intercanvis formatius entre col·legiats/des...

06
Comissions delegades de la 
Junta de Govern i Seccions 
(Grups d’especialització i Grups 
territorials)

Són agrupacions de persones col·legiades que desenvolupen activitats relaci-
onades amb una temàtica concreta en benefici dels seus propis objectius i de 
les finalitats de l’entitat. 

(+info https://www.cotoc.cat/transparencia/comissions-i-seccions)

07
Assessorament laboral, fiscal i 
jurídic

Els col·legiats i les col·legiades podran disposar d’assessorament sense cost 
addicional amb una empresa externa i gaudir d’un descompte especial en les 
gestions dutes a terme. (+info https://www.cotoc.cat/serveis/assessorament)

08
Borsa de treball

El COTOC ofereix un servei de borsa de treball exclusiu per als col·legiats i les 
col·legiades. (+info https://www.cotoc.cat/serveis/borsa-de-treball/ofertes)

09
Assegurança de Responsabilitat 
Civil Professional

Els col·legiats podran gaudir opcionalment d’aquesta pòlissa col·lectiva a un 
preu molt reduït. 

(+info https://www.cotoc.cat/serveis/asseguranca-de-responsabilitat-civil)

10
Assessorament bancari i financer

Els col·legiats i les col·legiades podran gaudir d’aquest assessorament i altres 
avantatges a través del conveni signat entre el COTOC i Sabadell Professional. 

(+info https://www.cotoc.cat/serveis/assessorament)

11
Descomptes en entitats amb 
conveni

El COTOC disposa d’una sèrie de convenis signats amb diferents empreses per 
tal que els col·legiats i les col·legiades puguin gaudir d’una sèrie de descomp-
tes en les seves compres.
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Descomptes —

El COTOC té convenis amb les següents entitats que ofereixen a les 
persones col·legiades descomptes i beneficis!

EIO Asesores Banc Sabadell Professional

Disseny gràfic i il·lustració 
Mònica Ramoneda Artgraf

J. Guzman Ajudes Tècniques 
i Ortopèdia Librería Médica Axón

EUIT UVic

Serveis informàtics i 
programació web  
Edu Richard

Òptica Balmes

Mar Esteller. Correcció 
i traducció de textos. 
Interpretació.

Saba Aparcamientos, S.A.

Ecoclima Logopedicum

Ecutep Idiomes Tarradellas

+ info https://www.cotoc.cat/serveis/serveis-als-col-legiats/descomptes-a-traves-d-entitats
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— Normes de publicació

El COTOC ofereix un espai als i a les professionals i entitats 
vinculades al món de la teràpia ocupacional  
per publicar diferents articles d’interès professional  
a La Revista del COTOC.

1. Idioma
• Les llengües del COTOC són el català i el castellà, 

per la qual cosa seran les llengües utilitzades prefe-
rentment, tot i així, si l’autor vol publicar l’article en 
anglès, també s’acceptarà.

2. Format
• Extensió: entre 2 000 i 4 000 paraules (de 3 a 6 pà-

gines).
• Font: Arial, 11 punts
• Paràgraf: ús de l’interlineat senzill. L’espaiat entre 

paràgrafs serà doble i el seu inici no tindrà sagnat.
• Títols: la gradació tipogràfica que s’utilitzarà se-

gons 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 nume-
ració aràbiga i han de portar un títol clar i, si cal, una lle-
genda breu i descriptiva. Totes les descripcions s’enviaran 
en un document de Word a part.

• Un document per al text (Word).
• Un arxiu per a cada fotografia, taula, figura o imat-

ge (PDF o JPG).
• Un document amb les descripcions de totes les il-

lustracions (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, cal protegir l’anonimat de les 
persones o usuaris, i és responsabilitat dels autors pre-
servar els aspectes ètics i garantir que els casos exposats 
comptin amb el consentiment informatiu adequat.

L’article ha d’incloure un breu resum (abstract) on s’in-
trodueixin el tema i l’objectiu de l’escrit.

Els articles hauran d’especificar com a mínim tres parau-
les clau (key words).

Si és un article d’investigació, haurà d’incloure també la 
metodologia emprada, els principals objectius, la discus-
sió dels resultats en relació amb el 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.
Cada figura s’haurà de citar en el text, en ordre consecutiu.
En cas d’incloure bibliografia, se seguirà la Normativa de 
Vancouver.

4. Drets d’autor

Preferentment, es publicaran articles inèdits escrits per 
encàrrec al COTOC.

Un cop fet el primer contacte, la Vocalia de Comunicacions 
del COTOC proporcionarà un contracte sota una llicència 
Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin 
Obra Derivada 3.0 Unported, que serà retornat signat per 
tots els autors i les autores en cadascuna de les pàgines.

En cas de tractar-se d’articles sencers o reproduccions par-
cials publicades amb anterioritat, poseu-vos en contacte 
amb la Vocalia de Comunicacions: premsa@ cotoc.cat

5. Dates de lliurament

Les dates de lliurament del material a publicar seran:
• Per a la publicació de la revista del juny, data màxi-

ma de lliurament: abril.
• Per a la publicació de la revista de desembre, data 

màxima de lliurament: octubre.

6. Notificació de l’acceptació

Un cop rebut i revisat l‘article, la Vocalia de Premsa es 
posarà en contacte amb els autors i les autores per tal de 
notificar la seva acceptació o no.

En cas que la resposta sigui afirmativa i es publiqui l’arti-
cle a La Revista del COTOC, rebreu un certificat on s’acre-
diti la publicació de l‘article així com un exemplar gratuït 
de la revista.

7. Contacte:

Els materials s’enviaran per correu electrònic, en forma de 
fitxers adjunts, preferentment en versió igual o superior a 
Word 97 a: premsa@cotoc.cat




