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OBJECTIUS 

 L´objectiu d aquesta assignatura és doble: 
• Aprendre els principis bàsics i models teòrics que un psicòleg pot aportar genuïnament als equips 

multidisciplinaris de salut per entendre els processos i factors psicològics que afecten la salut i la 
malaltia, i poder trobar les millors eines de prevenció i tractament;  

• Aprendre l'aplicació d'aquests coneixements a problemes específics de salut, en especial: càncer, 
SIDA, malalties cardiovasculars, malalties de transmissió sexual, ús de drogues, compliment de 
prescripcions terapèutiques, vulnerabilitat a les infeccions, etc., tant en prevenció primària como 
secundària i terciària. 

AVALUACIÓ 

A no ser que es dictin per instàncies superiors altres normes  diferents, tindran vigència les següents: 
 
1. Per aprovar l'assignatura, cada alumne/a pot elegir una de les dues modalitats: A o B. 
2. La modalitat A suposarà la realització d´un examen  final que comprendrà la següent 

materia: 
• Compilació de l' Anuario de Psicología (1994). Número monogràfic dedicat a Investigación en 

Psicología de la Salud en la Universitat Autònoma de Barcelona (Articles de Villamarín, Borrás, 
Font, Blasco, Moix i Limonero). 

• Bayés, R. (1995). SIDA y psicología. Barcelona: Martínez Roca (Capítols 2-3-4 i 5).  
• Bimbela, J.L. (1.996). Cuidando al cuidador. Counseling para médicos y otros profesionales de la 

salud (3ª De.). Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. 
• Nuland, S.B.(1995). Cómo morimos. Madrid: Alianza. 
• Casas, M. y Gossop, M. (Eds.) (1993). Tratamientos psicológicos en drogodependencias: Recaída 

y prevención de recaídas (Capítols 1, 2, 3, 4, 5). Sitges, Barcelona: Ediciones en Nuerociencias.   
3. La nota màxima que es pot aconseguir en la modalitat A és de 6  punts (APROVAT) sobre una 

puntuació de 10. 
4. En la modalitat B la nota final estarà composta de dues parts: Examen   final (el mateix que a la 

modalitat A: màxim 6 punts) i Treballs  (màxim 4 punts). La nota màxima que es pot aconseguir en la 
modalitat B es de 10  (EXCEL.LENT o MATRICULA D'HONOR) 

5. No es guardarà cap nota, d'examen o treballs, favorable o desfavorable, pel proper curs.  
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