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Prerequisits

És necessari que l'estudiant hagi adquirit un nivell de coneixements bàsics el sistema nerviós central i dels
processos psicològics bàsics.

Objectius

L'objectiu general de l'assignatura és oferir un panorama introductori de la gerontologia multidisciplinar,
ensenyant als alumnes com assolir una bona vellesa des del coneixement i la comprensió del procés
d'envelliment individual i social, en les seves diverses vessants: des de la biològica fins als hàbits de vida, en
una aproximació multidisciplinar (biològica, sociològica i psicològica).

Les competències que ha d'assolir l'estudiant són:

Identificar les alteracions neurocognitives i neuropatològiques de les malalties més habituals del sistema
nerviós, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes

Identificar els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic amb
rellevància en trastorns neuropsicològics del sistema nerviós central.

Descriure les característiques neuroquímiques i neuropatològiques bàsiques de les malalties del sistema
nerviós.

Competències

Medicina
Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el
desenvolupament de la malaltia
Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels
malalts en fase terminal
Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a

l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
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l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d´aprenentatge

Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà
Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Descriure els factors generals i locals que influeixen en el desenvolupament de les malalties
Descriure els mecanismes del dolor i altres símptomes freqüents en la fase terminal i establir un pla
terapèutic.
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a
l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

Classes teòriques (6 hores)

1. Introducció a la gerontologia

2. Novetat individual i social de l'envelliment: .Ageism

3. Teories biològiques de l'envelliment.

4. Malalties rares i envelliment prematur.

5. Salut i malaltia. Les discapacitats.

6. La psicologia i la sociologia de l'envelliment

Pràctiques d'aula (4 hores)

1. La família, l'amor i la sexualitat en la vellesa.

2. Els estils i els hàbits de vida en la vellesa.

3. Fisiologia de la vellesa. Trastorns i malalties associades a la vellesa.

4. La neuropsicologia de l'envelliment. Trastorns psiquiàtrics i envelliment..

5. Les demències.

Seminari especialitzat (2 hores)

1. Envellir i morir. El dol, soledat i depressió a la vellesa.

Metodologia

Pel curs 2013-2014, la professora assignada pel Departament com a responsable de l'assignatura a

nivell de Facultat és:

UDHVH, UDGTIP
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Lidia Giménez

lidia.gimenez@uab.cat

L'assignatura es podrà impartir si compleix amb un mínim de 10 estudiants matriculats.

L'horari orientatiu de l'assignatura es pot consultar a la web de la UUDD corresponent.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques d'aula 4 0,16

Seminaris especialitzats 2 0,08

Teoria 6 0,24

Tipus: Autònomes

Estudi i revisió de temes 61 2,44

Avaluació

El sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències s'organitza en dos mòduls: Teoria i Pràctica.

Mòdul de teoria (70% de la nota final)

Prova final d'elecció múltiple

La prova final constarà de 45 preguntes amb cinc alternatives de resposta, de les quals només una

és correcta, aplicant una correcció per descomptar els encerts a l'atzar (encerts - 1⁄4 dels errors) i

transformant decimalment la nota.

Mòdul de pràctica (30% de la nota final)

Assistència, participació i correcció del treball realitzat

L'estudiant haurà de realitzar un treball grupal de preparació d'un projecte de recerca sobre Neurociència
cognitiva.

Avaluació continuada

Es realitzaran dues avaluacions formatives a través de la plataforma virtual. Aquestes avaluacions tindran
format de prova d'elecció múltiple i seran voluntàries per als alumnes. Els alumnes que hi participin i que
superin l'avaluació (obtenir una nota de 5 o superior un cop promitjades ambdues avaluacions) podran obtenir
fins a un màxim de 0,50 punts de bonificació que se sumarà a la seva nota final una vegada assolits els
requisits de l'assignatura.

És requisit imprescindible per superar l'assignatura l'obtenció d'una nota mínima de 5 a cadascun dels mòduls.

Activitats d´avaluació

Envellir Bé   2013 - 2014

3



Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Mòdul de pràctica 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Mòdul de teoria 70 2 0,08 3
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