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Objectius

L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'estudiant construeixi un concepte de salut integral, que d'acord amb
les directrius de l'OMS comprèn el factors psicològics, biològics, educatius i socials que ajuden les persones i
les comunitats a millorar el seu benestar, tot incrementant el seu coneixement i influint en les seves actituds.

Els objectius específics inclouen ajudar l'alumne a familiaritzar-se amb el marc d'actuació del psicòleg general
sanitari, conèixer els fonaments de la bioètica aplicada a la psicologia sanitària, prendre decisions sobre com i
quan cal derivar l'usuari cap a un especialista adequat, manejar informació sobre la normativa vigent en l'àmbit
sanitari i els seus sistemes i normes de gestió de la qualitat i desenvolupar les habilitats necessàries per
endegar activitats d'emprenedoria en l'àmbit de la psicologia sanitària. Igualment, el mòdul impulsarà el
desenvolupament de competències relacionades amb la recerca, la selecció i la lectura crítica d'informació
rellevant per a l'actuació professional en aquest àmbit.

Competències

Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els
components biopsicosocials daquesta, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el
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Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el
propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre,
d'ordenació de les professions sanitàries.
Coneixement de les obligacions i les responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat
de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista
corresponent.
Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i
biològics que poden afectar-lo.
Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, la posada en marxa i la gestió d'una empresa,
les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
Desenvolupar el treball propi des de la perspectiva de la qualitat i la millora continuada, amb la
capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre
problemes aplicant el mètode científic.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer el model biopsicosocial: principals determinants de les causes més rellevants de morbiditat i
mortalitat.
Conèixer els diferents processos involucrats en la creació d'un pla d'empresa.
Conèixer els sistemes i les normes de gestió de qualitat de l'activitat sanitària.
Conèixer i descriure l'organització del sistema de salut i els diferents dispositius que el formen, així com
les connexions i els fluxos de derivació entre els sistemes sanitari, educatiu, jurídic, de protecció i de
serveis socials.
Conèixer i integrar els diferents nivells d'anàlisi del comportament humà (biològic, psicològic i
sociohistoricocultural).
Conèixer la legislació i les gestions administratives necessàries per a la creació d'una empresa.
Conèixer la legislació vigent sobre protecció de dades.
Conèixer la perspectiva de gènere en salut.
Conèixer les diferents fonts normatives vigents relacionades amb la pràctica ètica de la professió.
Conèixer les directrius de l'OMS.
Conèixer les diverses tipologies d'empreses adequades per a l'exercici professional de la psicologia
sanitària.
Conèixer les legislacions vigents en l'àmbit sanitari.
Conèixer les xarxes i les organitzacions professionals i comunitàries relacionades amb l'àmbit
d'actuació.
Discriminar quins mètodes i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a una hipòtesi.
Dur a terme la lectura crítica d'una publicació científica sobre la base de la qualitat metodològica del
disseny de recerca utilitzat.
Formular adequadament preguntes, objectius i hipòtesis de recerca per a la resolució de problemes.
Identificar els àmbits d'aplicació de la psicologia general sanitària.
Identificar i analitzar críticament les implicacions ètiques de la pràctica professional.
Interpretar adequadament els resultats d'una revisió sistemàtica amb metanàlisi o sense.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Recollir i analitzar la informació de manera coherent amb els objectius i les hipòtesis de la recerca, i
interpretar adequadament els resultats obtinguts, reconeixent-ne limpacte en les persones i les
comunitats.

Continguts

1.- Fonaments científics de la Psicologia Sanitaria.

a.- Salut des d'un punt de vista bio-psico-social.
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a.- Salut des d'un punt de vista bio-psico-social.

b.- La salut des d'una perspectiva de gènere i interculturalitat.

c.- La salut des de la perspectiva del cicle vital.

2.- Fonaments metodològics de la Psicologia sanitària.

a.- Habilitats metodològiques per la lectura crítica de publicacions científiques sanitàries.

b.- Recerca en psicologia sanitària: Eficàcia, efectivitat i eficiència de les intervencions psicològiques
sanitàries.

c.- Cerca documental sistemàtica.

3.- Fonaments professionals de la Psicologia sanitàri

a.- Perfil professional del Psicòleg Sanitari. Marc.

b.- Marc general d'actuació de la Psicologia Sanitària. Circuits assistencials.

c.- Ètica professional de la Psicologia. Confidencialitat i protecció de dades.

4.- Fonaments organitzacionals de la Psicologia sanitari.

a.- Normativa legal de la Psicologia General Sanitària.

b.- Gestió i organització del sistema sanitari.

c.- Creació i gestió de centres sanitaris.

Metodologia

Es desenvoluparan diferents activitats i metodologies per tal d'aproximar els estudiants als coneixement i
aplicacions contemplats en aquest mòdul. Hi hauran sessions expositives sobre els marcs general: científic,
metodològic, professional i organitzacional. D'altra banda, es duran a terme activitats tant al si de l'aula com
de manera autònoma que consistiran en: lectura crítica i discussió de textos, minitallers, debats, cerques
bibliogràfiques, presentació i discussió de treballs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions i activitats a l'aula 40 1,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18

Tipus: Supervisades

tutories individuals o en grup 3 0,12 16

Tipus: Autònomes

Estudi i lectura de textos 60 2,4 15

Realització d'exercicis 20 0,8 5

Treball 25 1 14, 16, 19, 21
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Avaluació

Aquest mòdul s'avaluarà a partir de les evidències recollides en les activitats docents realitzades a l'aula
(20%), en finalitzar el mòdul hi haurà una prova de síntesi escrita consistent en resoldre un cas pràctic en el
qual intervinguin diversos aspectes contemplats al mòdul (40%). Finalment hi haurà treball que requerirà
recollida i anàlisi crítica d'informació sobre un aspecte particular de l'atenció general sanitària (40%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació d'activitats a l'aula 20% 0 0 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17

Prova escrita de síntesi 40% 2 0,08 1, 8, 10, 14, 16, 17

Treball 40% 0 0 14, 16, 19, 20, 21
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