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OBJECTIUS 

1. Conèixer la base teòrica dels diferents trastorns mentals. 
2. Introducció al diagnòstic dels diferents trastorns mentals mitjançant la presentació de casos 

clínics. 
3. Conèixer i saber cóm accedir a les principals fons documentals de la psicopatologia.  

TEMARI 

1.   Demència, Delirium. 
2.   Esquizofrènies. 
3.   Altres psicosis no esquizofrèniques. 
4.   Trastorns afectius: Generalitats. 
5.   Trastorns afectius: Depressions. Trastorn bipolar. 
6.   Trastorns d’ansietat: Generalitats. Crisis d’angoixa i agorafòbia. Fòbia específica i 

       fòbia social. 
7.   Trastorns d’ansietat: Trastorn obssesiu complusiu. Altres trastorns d’ansietat. 
8.   Trastorns Somatoformes i psicofisiològics. 
9.   Trastorns dissociatius i facticis. 
10. Trastorns de la personalitat. 
11. Disfuncions sexuals. 
12. Trastorns per ús de substàncies. 

            

PRÀCTIQUES 

L’objectiu de les pràctiques és contribuir a millorar el coneixement dels diferents trastorns 
psicopatològics. 

Es presentaran i tractaran diferents casos clínics a partir d’informes escrits, històries clíniques 
i videogravacions. 
 
 
 
 



PRÀCTIQUES TUTORITZADES 

 
L'objectiu principal d'aquestes pràctiques serà el de discutir amb l'alumne aspectes diagnòstics 
i terapèutics de casos clínics relacionats amb els conceptes teòrics impartits a classe. Així 
doncs, aquesta docència complementa les classes pràctiques. En segon terme, la docència 
tutoritzada també pot ampliar la docència teòrica. 
 
L’alumne que segueixi tant les classes de pràctiques com la DT haurà pogut treballar, al 
menys, un trastorn de cadascun dels temes del programa.  
 
No hi ha una avaluació específica per la docència tutoritzada. 
 
 

AVALUACIÓ 

L’examen final pretén avaluar els coneixements adquirits en les classes teòriques i pràctiques. 
Consta de dues parts:  
 
1)  Examen tipus test de resposta única (només una sol.lució correcte) de 60 preguntes. Cal 

aprovar aquest apartat per corregir la segona part. Un aprovat en aquest apartat no 
garenteix l’aprovat de l’assignatura. 

 
2)   Examen de 4 preguntes obertes de resposta curta.  
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A part, s’aportarà bibliografia complementaria de cada tema a través del campus virtual. 
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