
PRACTICUM EXTERN DE PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT 
 
Coordinació: Susana Subirà 
 
Professores: Lourdes Ezpeleta, Dolors Forns, Montserrat Gomà, Mercé Mitjavila, Rosa Raich, 
Susana Subirà 
 
Informació general: 
 
Aquesta assignatura consisteix en les practiques que es realitzen en els Centres concertats (per 
medí del Conveni de cooperació educativa) dins del camp de la Psicología Clínica i de la Salut 
Es recomana de fer-se a 4art. Curs perquè l’alumne disposa de més coneixements teòrics que 
faciliten la pràctica clínica. 
 
L’Objectiu es que l’alumne tingui una experiencia d’aprenentatge directe dins del camp aplicat i 
profesional de la Psicología de la Salut. 

El programa de practiques, l'horari i el nombre de places ho estableix cada centre, segons les 
seves característiques i possibilitats. Les hores de dedicació son de 105/anuals com a mínim. La 
distribució d'aqüestes ve determinada pel centre. S'acostumen a repartir entre 1 o 2 matins o 
tardes al llarg del curs o semestre o be en altres modalitats mes intensives quatrimestrals o 
trimestrals. 

Les hores de Prácticum es compleixen en el centre corresponent, no s'imparteixen classes de 
Prácticum a la Facultat. Hi ha un horari de despatx de cada professor per atendré els alumnes. 

La tasca de l'alumne en el Centre, básicament es d'observació del treball del professional. Hi 
ha Centres que donen també accés a la intervenció mes directe, com pot ser administració de 
tests, entrevistes, accés a alguna modalitat terapéutica o integració a la dinámica general...etc. 

L'avaluació de l'assignatura la fan els professionals dels Centres que han actuat de tutors dels 
alumnes en base a tres criteris: compliment de 1'horari compromés; actitud i disposició front el 
treball i a l'equip; nivell d'aprenentatge assolit. 

 

Característiques dels centres: 

INFANCIA I ADOLESCENCIA 

Servéis de Psiquiatría i Psicología Infantil, Centres de Salut Mental Infantil, Centres 
d'estimulació precoc, de reeducació-rehabilitació de paralisi cerebral i retards evolutius, 
Centres de diagnóstic, reeducacions i terapia, Llars d'acollida d'infants, Centres de rehabilitació 
del Tribunal tutelar de menors. 

El treball que es realitza en aquests Centres es psicodiagnóstic, terapéutic, reeducatiu, 
rehabilitador i de contacte amb pares i mestres. 

ADULTS 

Hospitals Psiquiátrics en unitats d'aguts i crónics, Serveis de Psiquiatría i Psicología 
hospitalaris, Centre de dia per a psicótics, Centres de rehabilitació de psicótics i deficients, 
Centres d'Assiténcia Primaria, Planificado familiar, Centres de rehabilitació d'alcoholisme i 
toxicomanies, Presons. 

El treball que es realitza es diagnóstic, terapéutic i de rehabilitació. 



Les orientacions teóriques i metodológiques dels Centres, tant d'infants com d'adults son 
diverses: conductuals, psicodinámics-psicoanalítics, comunitaris, sistémics i ecléctics. 

Avaluació de l'assignatura:  

La fan els professionals dels Centres que han actuat de tutors dels alumnes, en base a tres 
criteris: a) compliment de 1'horari compromés; b) actitud i disposició front el treball i l'equip; c) 
nivell d'aprenentatge assolit. 
 
Es  també  obligatori  presentar  un  treball,  "Memoria  del Prácticum” que s'ha d' entregar a la 
professora responsable de l'assignatura i, eventualment, al Centre de practiques si ho demanen a 
l'alumne. 
 
El treball ha d'incloure els següents apartats: 
 
 Descripció del Centre: Organigrama dels professionals, orientació teórica, metodología de 

treball, objectius de traball, tipus de població que aten. 
 
 Ilustració del treball concret que ha fet l'alumne: Explicar el que s’ha pogut observar. 

Adjuntar algun/s exemple/s dels casos observats o de les tasques en les que s’ha participat 
directament (Aquest és l’apartat més important) 

 Reflexió crítica de l’experiencia realitzada: Valoració dels aprenentatges i dels déficits; 
comentar els aspectes útils i les mancances del bagatge académic en relació a la pràctica 
realitzada; altres consideracions personals. 

El treball s’ha d’entregar en data límit el 30 de maig. 
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