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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA 

1. Tenir una idea clara sobre les principals adquisicions generals del desenvolupament 
infantil que es produeixen en cada etapa (posar en pràctica els coneixements bàsics 
sobre aquesta matèria, adquirits en les assignatures Psicologia Evolutiva I i II) 

 
2. Conèixer la utilitat dels instruments bàsics per a l’avaluació psicològica d’infants i 

adolescents. A més a més de les tècniques que s’explicaràn durant les classes 
teòriques, caldrà posar en pràctica alguns dels coneixements adquirits en les 
assignatures Avaluació Psicològica i Psicometria. 

 
3. Saber aplicar la metodologia pròpia de l’avaluació psicològica en cadascuna de les 

diferents etapes evolutives de l’infant: detecció de problemes i proposta d’objectius 
per a la intervenció psicològica. 

 
4. Saber elaborar un informe psicològic. 

TEMARI 

Introducció 
Tema 1 L’avaluació psicològica en la infància i l’adolescència: definició i 

concepte. 

BLOC A: Avaluació del desenvolupament de l’infant de 0 a 2 anys 
Tema 2 El període neonatal. Exàmens del nadó.  
Tema 3 Avaluació del comportament neonatal. 
Tema 4 Les àrees de desenvolupament i la seva avaluació.. 



BLOC B: Avaluació del desenvolupament de l’infant de 3 a 5 anys 
Tema 5 Avaluació del desenvolupament cognitiu. 
Tema 6 Avaluació de la comunicació i del llenguatge. 
Tema 7 Avaluació de la motricitat i de la preferència lateral. 
Tema 8 Avaluació del temperament (estil conductual). 

BLOC C: Avaluació del desenvolupament de l’infant des dels 6 anys fins a 
l’adolescència 
Tema 9 Avaluació de la competència cognitiva. 
Tema 10 Avaluació de la funció visual-motora i de la lecto-escriptura. 
Tema 11 Avaluació de les interaccions i de les habilitats socials. 
Tema 12 Avaluació de la personalitat. 

PRÀCTIQUES 

Objectius: 
 

1. Identificar els problemes principals d’un cas, a través de la història clínica del 
subjecte. 

2. Corregir diferents tipus de tècniques d’avaluació psicològica infantil i 
adolescent. 

3. Proposar els elements bàsics per a una intervenció psicològica adequada al cas. 
 
Metodologia 
 
Exercicis d’avaluació aplicats a subjectes de diferents edats que es realitzaran a la 
mateixa aula. Per fer-ho es comptarà amb suport gràfic (històries clíniques, protocols de 
tests, etc.) i audiovisual.  

DOCÈNCIA TUTORITZADA 

L’objectiu principal és la resolució de casos clínics, amb l’elaboració del corresponent 
informe psicològic. 
 
Metodologia 
  
Els alumnes podran treballar individualment o en grup (hom recomana grups d’un 
màxim de 3 alumnes). La professora proporcionarà a cada grup el material gràfic 
necessari per resoldre els casos (història clínica i proves utilitzades). El procés del 
treball consistirà en les segûents fases: 
 

� Anàlisi de les dades de la història i identificació dels problemes principals 
� Formulació d’hipòtesis de diagnòstic 
� Correcció de les proves psicològiques. 
� Resultats: descripció, classificació, predicció i presa de decisions. 
� Elaboració de l’informe psicològic 

 



La professora ajudarà i supervisarà tot el procés. El ritme de la feina el marcaran  els 
propis alumnes, és a dir, treballaran d’una forma autònoma i sol·licitaran ajut sempre 
que ho considerin necessari. 

AVALUACIÓ 

Examen obligatori: es tracta d’una prova de resolució de casos, a través d’un total de 8 a 
10 preguntes obertes. Durant l’examen, els alumnes podran consultar tot el material que 
considerin necessari. Puntuació: de 0 a 10. Aprovat: a partir de 5. 
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Obra de tipus molt general, clara i sintètica que recull tant els principals 
models del desenvolupament com els temes de més actualitat (mètodes 
psicofisiològics, etnogràfics, avenços en genètica, etc.) 
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