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Prerequisits

Es donen per assumits els coneixements en les següents matèries: semiologia en psicopatologia,
procediments generals d'avaluació en psicologia clínica, tècniques d'intervenció en psicologia clínica, i
coneixements generals i criteris diagnòstics dels principals trastorns mentals en població adulta.

Objectius

OBJECTIUS

L'objectiu general d'aquest mòdul és examinar en profunditat els factors biopsicosocials associats als
problemes de salut mental en l'edat adulta, així com els procediments per avaluar i intervenir-hi a nivell
individual, familiar i/o comunitari.

Objectius específics:

- Avaluació i formulació global del cas.

- Guies de pràctica clínica basades en l'evidència per als trastorns mentals dels adults.

- Factors biopsicosocials de risc i factors mantenidors en la salut mental de l'adult.

- Avaluació específica dels factors de risc i dels factors mantenidors en la salut mental de l'adult.

- Tractament psicològic dels factors de risc i dels factors mantenidors en la salut mental de l'adult.

- Protocols estructurats de tractament psicològic

Competències

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
1



1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

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.
Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista
corresponent.
Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia,
especialment els relacionats amb la salut mental.
Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en
funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre
problemes aplicant el mètode científic.
Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i
dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar l'eficàcia de la intervenció psicològica en adults.
Conèixer els mecanismes d'acció i l'impacte dels factors de risc i protecció dels trastorns mentals de
l'adult.
Conèixer en profunditat la pràctica professional èticament apropiada en salut mental, i identificar les
actuacions professionals que suposen una mala praxi.
Conèixer les característiques clíniques dels trastorns mentals de l'adult considerant la perspectiva de
gènere.
Conèixer les tècniques, els procediments i els protocols basats en l'evidència per avaluar els problemes
i els trastorns mentals de l'adult.
Conèixer les tècniques, els procediments i els protocols basats en l'evidència per intervenir en els
problemes i els trastorns mentals dels adults.
Discriminar quins mètodes i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a una hipòtesi
en l'àmbit de la salut mental d'adults.
Dissenyar programes de tractament individual en adults i preveure la prevenció de recaigudes.
Emetre un judici clínic sobre la naturalesa dels trastorns mentals de l'adult i informar-ne, ajustant-se a
la praxi professional, els agents implicats.
Formular adequadament preguntes, objectius i hipòtesis de recerca per resoldre problemes en l'àmbit
de la salut mental d'adults.
Identificar aquells casos que en l'àmbit de la salut mental d'adults requereixen derivació a l'especialista
o al dispositiu assistencial adequat, o que requereixen actuació interdisciplinària, i descriure els
procediments d'actuació que cal aplicar.
Identificar els avenços en el coneixement dels trastorns mentals en adults (definició i classificació,
tendències epidemiològiques, processos causals i comorbiditat).
Identificar els factors de risc i protecció en relació amb els problemes de salut mental dels adults des
d'una perspectiva de gènere.
Identificar, seleccionar i analitzar críticament la documentació clínica rellevant per exercir l'activitat
professional en l'àmbit de la salut mental en adults.
Integrar la informació de l'avaluació dels trastorns mentals de l'adult per poder dur a terme una
orientació terapèutica que inclogui els objectius prioritaris.
Integrar la informació de l'avaluació per arribar a conclusions diagnòstiques que incloguin el diagnòstic
diferencial dels trastorns mentals de l'adult.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Recollir i analitzar la informació de manera coherent amb els objectius i les hipòtesis de la recerca, i
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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, en l'àmbit de la salut mental d'adults.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Coneixements sobre:

1. Avaluació en salut mental d'adults. Entrevista i anàlisi funcional

2. Formulació del cas, objectius terapèutics, planificació del tractament i estructura de les sessions

3. Maneig del trastorn mental. Complicacions en la intervenció terapèutica

4. Tractaments basats en l'evidència. L'ús de les guies clíniques

5. Entrevista motivacional com a eina terapèutica bàsica (I)

6. Entrevista motivacional com a eina terapèutica bàsica (II)

7. Factors de risc per al desenvolupament de trastorns mentals (I): estrès i adaptació. Abordatge específic de
les experiències de pèrdua i dol

8. Factors de risc per al desenvolupament de trastorns mentals (II): desregulació emocional

9. Factors de risc per al desenvolupament de trastorns mentals (III): perfeccionisme i rigidesa cognitiva

10. Avaluació i tractament de l'afectació fisiològica dels trastorns mentals: alteracions de la conducta
alimentària, de la son i de la sexualitat

11. Protocol Unificat de tractament transdiagnòstic per als trastorns emocionals (I)

12. Protocol Unificat de tractament transdiagnòstic per als trastorns emocionals (II)

Metodologia

Seminaris d'avaluació e intervenció dels trastorns psicològics. En aquestes classes es presentaran
l'abordatge general d'avaluació i tractament dels problemes psicològics.Programació: 12 sessions de 2 hores
(Total 24 hores)

. En aquestes classes l'alumne ha d'aprofundir de manera autònoma i dirigida en els temesSeminaris ABP
del programa. Partint d'unes dades concretes, l'estudiant haurà de construir el tema general sobre com
abordar el cas clínic. Es presentaran  problemes relacionats amb temes del programa que seranDOS
treballats en grups de 4-5 estudiants. Durant una part del seminari els alumnes presentaran oralment el cas.
Es lliurarà per escrit el problema desenvolupat. Programació: 6 sessions de 2 hores (Total 12 hores)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

seminaris 25 1
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Dates d'avaluació

EV1 Examen escrit - Es realitzarà la setmana 17 (25 preguntes test de múltiple elecció i
resposta única)

EV3 Examen escrit - Es realitzarà la setmana 17 (6 preguntes curtes i resolució d'un cas
clínic (4 preguntes)).

EV2a Entrega activitat ABP per escrit i presentació oral. Es lliurarà la setmana 10.

EV2b Entrega activitat ABP per escrit i presentació oral. Es lliurarà la setmana 16.

seminaris de problemes clínics 12 0,48

Tipus: Supervisades

Tutorització de treballs i Informes 6 0,24

Tipus: Autònomes

Estudi personal 43 1,72

Preparació de materials pels seminaris 43 1,72

Preparació seminaris de problemes clínics 18 0,72

Avaluació

Qualificació mitjana ponderada ≥ 5

L'estudiant que hagi lliurat una evidència (EV1, EV2a/b o EV3) d'aprenentatge constarà com a 'avaluable', al marge de la qualificació obtinguda.

Un/a estudiant ha superat l'assignatura quan s'ha presentat a totes les evidències d'aprenentatge obtenint una nota mínima mitjana de 5 punts. Es considera aprovada l'assignatura quan la Nota Final de totes les evidències d'aprenentatge sigui > 5, sempre i quan almenys la nota de EV1+EV3/2 sigui > 4.

La setmana 19, els estudiants tindran opció de 
reavaluar
una de les evidències d'aprenentatge escrites individuals no superades i prèviament presentades. Per poder accedir a la prova de reavaluació s'haurà de tenir una qualificació mitjana de les proves escrites (EV1 i EV3) igual o superior a 3 punts havent obtingut una mitjana ponderada de la resta d'evidències d'aprenentatge de 4. La prova de reavaluació es regeix pel principi de millora de qualificació. La reavaluació escrita individual consistirà en una prova escrita tancada amb preguntes tipus test de resposta múltiple sobre el contingut teòric no superat i amb preguntes sobre un cas clínic.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

EV1 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

EV2 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19

EV3 30% 1 0,04 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
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