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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA 

L’objectiu general de l’assignatura és oferir a l’estudiant coneixements i eines per 
treballar en el camp de la discapacitat intel.lectual, a partir tant de la formació teòrica 
en aquest camp com del treball sobre casos pràctics enregistrats. 
 

TEMARI 

  
BLOC A: Concepte de discapacitat intel.lectual (DI) 
En aquest bloc es tractarà breument l’evolució històrica del concepte de deficiència 
mental i el concepte que actualment s’utilitza de discapacitat intel.lectual. Es un bloc 
breu per a situar els conceptes bàsics de l’assignatura. 

 

BLOC B: Síndromes que provoquen discapacitat intel.lectual. 
S’estudiaran els principals quadres que provoquen DI, analitzant-ne l’etiologia i  
profunditzant en la simptomatologia i fenotips diferencials tant a nivell físic com 
conductual. Es el bloc més ampli de l’assignatura. Part dels cointinguts dels blocs C,D i 
E  s’integraran dins l’estudi de cada síndrome. 

 

1. Síndromes de causa genètica.  

2. Alteracions metabòliques.  

3. Altres patologíes 

    

 

BLOC C: DI i Psicopatologia 

En aquest apartat s’estudiarà tant el risc com la clínica dels trastorns psicopatològics en 
les persones amb DI.  



Facultat de Psicologia – Curs 2007/2008 
Llicenciatura en Psicologia 

 
 

BLOC D: Avaluació en DI 
S’estudiaran les principals tècniques que permeten l’avaluació de les persones amb 
discapacitat intel.lectual de diferents graus i a les diferents edats. 

 

BLOC E: Intervenció en DI 
1. Intervenció en primera infància 

2. Intervenció en edat escolar 

3. Intervenció en adults amb discapacitat intel.lectual 

  

BLOC E: Etica i DI 
4. En aquest bloc es tractaran els aspectes ètico-legals relacionats amb la  

discapacitat intel.lectual 

 

PRÀCTIQUES 

Les pràctiques de l’assignatura consistiran en l’anàlisi de casos reals en vídeo en els 
que s’espera de l’alumne que apliqui els coneixements adquirits en termes de 
diagnòstic, avaluació i intervenció en les diferents patologies de discapacitat 
intel.lectual.       
 
També es demanarà un treball pràctic individual  per a aprofondir en un dels temes de 
l’asignatura. 
 

DOCÈNCIA TUTORIZADA 

A la docència tutoritzada es preveu sessions amb temes complementaris de 
l’assignatura. Ampliacions a partir d’articles, cassos clínics i sessions de discussió. 
  
  
 

AVALUACIÓ 

Al final del semestre es farà un exàmen que combinarà el tipus test i la pregunta oberta 
curta i que comptarà el 80% de la nota, el restant 20% serà fruit dels treballs  i la 
participació en les  sessions. Per aprovar l’assignatura s’ha d’haver aprovat tant el 
treball com l’exàmen. 
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