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PRACTICUM “EXTERN” 

 El Pràcticum consisteix en una estada de l'alumne en algun centre dintre de l'àmbit de la Psicologia de la 
Salut, en centres on hi treballen psicòlegs en tasques assistencials diverses: diagnòstiques, terapèutiques i de 
rehabilitació psicosocial. 
 Els centres es poden agrupar en: 
• Centres d'Assistència Primaria en Salut mental (o equivalents), (C.A.P. en salut mental per a adults, i 

C.A.P.I.P per a infants). Atenen psicopatologia general i problemes psicològics diversos.  
• Serveis de Psiquiatria/Psicologia dels Hospitals generals (per a adults i per a infants) Atenen 

quadres de patologia general. 
• Hospitals Psiquiàtrics. Atenen psicopatologia greu. 
• Hospitals de dia i Centres de dia per a psicòtics.  
• Centres d'Atenció a l'alcoholisme i altres drogodependències. 
• Comunitats terapèutiques per a toxicòmans.   
• Tallers especials de treball per a deficients. 
• Presons, Centres de menors, Delegats d'assistència al menor (pertànyen a l'àmbit de Justicia). 
• Centres Socio-sanitaris. Atenen a malalts d'Alzheimer i demències. 
• Centres de Planificació Familiar. 
• Centres d'atenció precoç. Atenen a infants de 0 a 6 anys amb retards greus del desenvolupament. 
 
 El programa de treball ve definit segons les característiques dels centres. Els alumnes observen la 
intervenció dels professionals. En general es permet que l'alumne intervingui directament en alguna tasca.  
 El desenvolupament del programa al llarg del curs i els horaris venen determinats pel centre. 
 Es concretarà el programa i horaris en el moment que es fa la distribució de places. 
 El nombre d'hores que l'alumne ha de fer oscil.la entre 90 i 180. 
 L'avaluació la fa el tutor del centre en base al seguiment que ha anat fent de l'alumne en la seva estada al 
centre. Ademés l'alumne ha de realitzar una Memòria que entregarà al professor coordinador del Pràcticum i 
al tutor del centre, si aquest li demana.   

PRÀCTICUM DE RECERCA  

 Aquesta modalitat consisteix en iniciar-se en la recerca dintre del camp de la psicologia de la salut sota la 
direcció d'algun professor de l'Àrea de P.A.T.P. 
 L'alumne participa en tasques propies d'un procés de recerca (cerca bibliogràfica, lectura d'articles, treball 
de camp, elaboració estadística de les dades, col.laborar en l'elaboració dels informes). 
 Les tasques concretes en les que ha de participar així com el treball de camp amb subjectes, depenen de 
cada recerca i s'anuncia en el moment del repartiment de les places. 
 Es farà la distribució de les places de Pràcticum Clínic: uns dies abans de la matriculació del mes de 
Juliol i del mes de Setembre.    
 S'anunciarà en el taulell d'anuncis de l'Àrea P.A.T.P. 
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