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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA 

Estudiar i analitzar 
1. Les característiques específiques de la intervenció cognitiu-conductual amb nens i 

adolescents. 
2. Les estratègies d’avaluació de la conducta, les tècniques i els programes d’intervenció 

cognitiu-conductual més emprats en la infància i l’adolescència. 
3. Les principals àrees d’aplicació en la prevenció i tractament dels problemes de conducta i 

els trastorns psicològics dels nens i dels adolescents. 
 

TEMARI 

Tema1 Intervenció cognitiu-conductual en la infància i l’adolescència 
Tema 2 Instruments i estratègies d'avaluació de la conducta infantil i adolescent 
Tema 3 Intervenció en el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) 
Tema 4 Intervenció en les fòbies i temors 
Tema 5 Intervenció en els problemes d’alimentació 
Tema 6  Intervenció en l’enuresi nocturna 
Tema 7 Intervenció en els trastorns del son 
Tema 8  Intervenció en els problemes d’interacció social  
Tema 9 Intervenció en els trastorns d’ansietat 
Tema 10 Intervenció en la depressió major 
 
El primer dia de classe es comentaran les característiques de cadascun dels temes i es 
facilitarà el dossier de l’assignatura, que inclourà l’índex i la bibliografia corresponent a 
cada tema. . 



PRÀCTIQUES  

Es portaran a terme les següents pràctiques:  
1. Avaluació i anàlisi funcional d’un cas 
2. Programa d’intervenció grupal en el TDAH 
3. Tractament d’un cas amb enuresi nocturna 
4. Tractament d’un cas amb ansietat generalitzada  
5. Tractament d’un cas amb depressió major 
6. Tractament d’un cas amb fòbia social 

 
Els alumnes podran realitzar un treball optatiu.  
En la primera sessió de pràctiques  i en el dossier de l’assignatura  es presentaran  els 
objectius específics de les Pràctiques i les característiques del treball optatiu que es 
proposa.  

DOCÈNCIA TUTORITZADA  

Els alumnes portaran a terme l’avaluació i l’anàlisi funcional d’un cas  
El treball es realitzarà de forma individual o en grup (2-3 alumnes), sota la supervisió 
de la professora responsable.. 
 
Els objectius específics de la Docència Tutoritzada i les característiques del treball 
proposat es detallaran en el dossier de l’assignatura i s’exposaran el primer dia de 
classe. 

AVALUACIÓ 

Examen  
Tipus test, comprendrà tota la matèria. Inclourà preguntes relacionades amb el 
contingut teòric de l’assignatura i amb les classes pràctiques.  
 
Per a obtenir la qualificació màxima (matrícula d'honor), cal haver realitzat com a 
mínim un dels treballs proposats a les classes pràctiques i a la docència tutoritzada. 
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