Temari laborals B1 Terapeuta Ocupacional ESTABILITZACIO

PART GENERAL I ESPECÍFICA: 16 Temes
Tema 1
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. La
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones de dependència.
Tema 2
Definició dels Serveis de centres residencials i serveis d'acolliment diürn de centres de dia
per a gent gran. Modalitats, objectius, funcions, destinataris i personal.
Tema 3
Situacions de dependència. La valoració de les situacions de dependència: el barem de
valoració de dependència i l'escala de valoració específica.
Tema 4
Conceptes de terapeuta ocupacional (la persona, l'entorn i l'activitat). Objectius de la
intervenció de la teràpia ocupacional. Funcions, actituds i habilitats del terapeuta
ocupacional.
Tema 5
Models i marcs de referència de la Teràpia Ocupacional. Àrees d'intervenció segons el Model
de Kathlyn Reed i Sharon Nelson Sanderson.
Tema 6
Modificació i adaptació de les activitats per a la intervenció terapèutica. Tècniques
específiques d'atenció a la gent gran. Anàlisi dels aspectes de les persones que involucren
l'activitat.
Tema 7
Els principals síndromes geriàtrics. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinència urinària
i fecal. Deteriorament cognitiu.
Tema 8
Intervenció de teràpia ocupacional en les patologies invalidants més freqüents en la gent
gran.
Tema 9
Els ajuts tècnics i la teràpia ocupacional. Ajudes tècniques per a la mobilitat. Ajudes
tècniques per a les transferències. Ajudes tècniques per a les activitats de la vida diària.
Ajudes tècniques per a la sedestació. Mesures preventives. Noves tecnologies.
Tema 10
Espais i mesures per a la modificació de l'entorn. Ergonomia i adequació de l'entorn.
Desorientació de la persona gran. Adaptabilitat del medi i senyalització.
Tema 11
Habilitats socials en persones amb patologies mentals. intervenció des de la teràpia
ocupacional.

Tema 12
Metodologia de treball. Les tècniques de comunicació i de relació terapèutica. La
metodologia de consultor en ajudes tècniques i adaptacions terapèutiques. La metodologia i
les tècniques en investigació i treballs de recerca.
Tema 13
Funcions del terapeuta ocupacional en relació amb les persones usuàries, família o persona
de referència. Teràpia ocupacional aplicada a les activitats de la vida diària bàsiques,
instrumentals i funcionals en la persona gran: conceptes i paper del terapeuta ocupacional
en la seva reeducació dins i fora del medi residencial.
Tema 14
Funcions del terapeuta ocupacional en relació amb l'equip interdisciplinari. El treball
interdisciplinari. El Pla individual d'atenció interdisciplinària dirigida a cobrir les activitats de
la vida diària i fer-ne el seguiment. L'atenció centrada a la persona i la programació
d'activitats per part de l'equip interdisciplinari.
Tema 15
Els procediments i registres dels centres assistits. Els registres d’incontinències, de lesions
per pressió, de caigudes, de mesures de contenció, d'higiene del resident, de medicació i de
participació en activitats.
Tema 16
Els equips de protecció individual i les mesures de protecció bàsiques i generals en casos
de risc biològic.

