
Utilització d'idiomes a l'assignatura

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Montserrat.Goma@uab.catCorreu electrònic:

Montserrat Gomà FreixanetNom:

2016/2017Estils de Vida i Salut

Codi: 42606
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313386 Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut OT 0 1

Altres indicacions sobre les llengües

En algunas clases tambien se utiliza el catalan.

Equip docent

María Soledad Mora Giral

Joan Deus Yela

Prerequisits

No n'hi ha en aquest mòdul

Objectius

La nostra salut, depèn exclusivament de com ens cuidem?

Fins a quin punt és important tenir uns bons hàbits alimentaris, viure sense dependències, saber parar i
descansar, afrontar els problemes sense estrès...?

Hi té a veure alguna cosa la nostra personalitat?

Què ens en pot explicar la psiconeurologia?

La resposta a la longevitat està en la genètica? ...Només?

En aquest mòdul ens plantegem aquests interrogants a la llum de la recerca científica més recent i sospesem
el que durant molts anys no s'ha tingut prou present en la valoració de la salut.

Els objectius, per tant són:

Informar i promoure la recerca en aquests diferents àmbits

Competències

Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de la recerca psicològica.

Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
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Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica avançada.
Plantejar qüestions de recerca en psicologia rellevants i innovadores en funció de la bibliografia
consultada.
Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals

Resultats d'aprenentatge

Analitzar de manera crítica les teories, els models i mètodes en relació amb el comportament alimentari
i l'obesitat.
Analitzar de manera crítica les teories, els models i mètodes en relació amb els estils de vida
saludables i els factors de risc i protectors.
Analitzar de manera crítica les teories, els models i mètodes en relació amb personalitat i salut.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica aplicada sobre comportament alimentari i
obesitat.
Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica aplicada sobre estils de vida saludables i els
factors de risc i protectors.
Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica aplicada sobre personalitat i salut.
Plantejar qüestions de recerca en psicologia rellevants i innovadores en funció de la bibliografia
consultada en relació amb el comportament alimentari i l'obesitat.
Plantejar qüestions de recerca en psicologia rellevants i innovadores en funció de la bibliografia
consultada en relació amb els estils de vida saludables i els factors de risc i protectors.
Plantejar qüestions de recerca en psicologia rellevants i innovadores en funció de la bibliografia
consultada en relació amb personalitat i salut.
Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals

Continguts

En aquesta assignatura es debatiran i actualitzaran temes tals com:

1. Relació entre estils de vida i salut

2. Variables de personalitat i la seva relació amb la salut

3. Neuropsicologia i salut

4. Altres aspectes relacionats amb la salut (alimentacio, trastorns alimentaris, imatge corporal, trastorns del
son)

Metodologia

          Aquest mòdul es desenvoluparà a través de classes magistrals o seminaris en què es pretén generar una
  dinàmica activa de feina amb els alumnes.

   ProblemesCadascun dels àmbits d'aquesta assignatura:Neuropsicologia i Salut; Personalitat i Salut i 
quotidians          , és impartit, respectivament, i de manera independent però coordinada, per diferents professors

 especialistes en la matèria.

          Cada professor desenvolupa diferents aspectes de cada un dels àmbits objecte d'estudi, proporcionant els
           recursos necessaris i assignant diferents tasques a realitzar pels alumnes, on es valora la reflexió crítica i

    participació, posant en comú les tasques realitzades.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminari 40 1,6

Supervisió treball 40 1,6

Tipus: Autònomes

Crítica i desenvolupament de la presentació del treball 70 2,8

Avaluació

         Per poder ser avaluat en aquesta assignatura s'ha d'assistir a les classes (mínim 80%).

          2   Assistència, participació activa i aportacions en les activitats presencials tindrà un pes del 0% de la nota final.

Participacipació i exposició dels treballs sol.licitats tindrà el valor d  4   el 0% restant de la nota

Presentació dels treballs escrits tindrà el valor de  4   l 0% restant de la nota

          La nota final està situada entre 0 i 10. L'assignatura s'aprova (supera) a partir de l'obtenció d'un 5.

       Reavaluació: Es podran presentar a la reavaluació aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació entre
           4 i 4,9 en l'avaluació global (nota final). L'estudiant es podrà presentar per a re-avaluar la part de l'assignatura

   en què hagi obtingut menor qualificació relativa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistencia, participació i aportacions a les activitats presencials 20 0 0 1, 2, 3, 8, 9, 10

Presentació oral del treball en Personalitat, Psiconeurologia i altres
problemes relacionats.

80 0 0 4, 5, 6, 7, 11
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altra bibliografia es proporcionarà més endevant
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