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Assignatura : Psicologia del desenvolupament en les persones

Titulació, impartició i nombre de crèdits:
EDUCACIÓ SOCIAL. Assignatura Troncal, 1er curs, primer semestre, 4,5 crèdits.

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. Unitat de Psicologia Evolutiva i de
l'Educació de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Professors: Eulàlia Hernández i Sílvia Blanch.
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Objectius generals
• Conèixer els principals temes i qüestions més rellevants del desenvolupament humà en diferents etapes
de la vida més enllà de la infantesa.
• Relacionar aquests temes i qüestions.
• Aplicar els conceptes teòrics a l’anàlisi de situacions i contexts pràctics.
• Iniciar-se en la competència professional del treball amb persones.
• Usar una tècnica d’estudi del desenvolupament humà.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
BLOC 1. Conceptualització del desenvolupament.
Objectius:
• Reflexionar sobre la pròpia visió del desenvolupament humà i les implicacions d’aquesta.
• Conèixer, relacionar i aplicar enfocaments i teories d’anàlisi del desenvolupament humà.
• Conèixer, relacionar i aplicar conceptes bàsics d’explicació del desenvolupament humà
Continguts:
•Mites evolutius. Teories implícites.
•Enfocaments i teories.
•Metodologia.
•Conceptes bàsics : transicions, tasques del desenvolupament, crisis, etapes, contextos...
•Optimització evolutiva.
BLOC 2. Desenvolupament de característiques personals
Objectius
• Conèixer les característiques de les persones adultes, adolescents i grans.
• Saber reconèixer aquestes característiques i usar en situacions aplicades.
Continguts:
• Característiques físiques
• Característiques cognitives
• Característiques psicosocials.
BLOC 3. Elements transversals.
Objectius
• Iniciar-se en el treball amb persones.
• Plantejar situacions, recollida de dades i anàlisi.
• Usar informació teòrica per a fer una anàlisi de dades recollides.
• Comparar el desenvolupament en diferents moments del cicle vital.º
• Usar la normativa APA de cita i referenciació.

Continguts
• Esdeveniments vitals i transicions.
• Qualitat de vida, benestar/malestar personal.
•Característiques personals dels individus.

3. Avaluació
Els elements considerats en l’avaluació de l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura ho són en
base als objectius generals i específics plantejats. Així, no serà suficient conèixer uns continguts, sinó que
l'estudiant haurà de saber-los relacionar i aplicar a situacions concretes.
Els elements d'avaluació són un examen final i un treball pràctic d'aplicació que es realitzarà al llarg del
semestre.
4. Fonts d'informació bàsica
Aquesta assignatura té el suport del recurs del Campus Virtual. El campus virtual dóna suport al treball
realitzat a classe. Això vol dir que no és un espai de treball alternatiu ni d’activitat paral.lela.
En aquest espai els estudiants trobaran els documents i materials (fitxes de lectura, guions de treball,
fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran en el treball de l'assignatura.
A més, els estudiants hauran de llegir i treballar documents per a la realització del treball pràctic i com a
suport documental dels continguts. Aquests documents seran indicats a l'inici del curs.

Bibliografia recomanada
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Elements Transversals (Bloc 3).
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