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Prerequisits
És recomanable haver cursat prèviament assignatures de psicopatologia.

Objectius
Aquest mòdul ofereix formació conceptual i l'estat actual de la recerca capdavantera en una de les preguntes
més controvertides i apassionants de la variabilitat humana normal i anormal: el debat "gens-ambient" o
"herència-aprenentatge"; en essència, una pregunta essencial sobre els orígens de la nostra manera de ser i
de patir. El seu focus és essencialment etiològic, la qual cosa completa l'escassa formació coberta per la
formació de Grau d'un dels aspectes indispensables en la formació clínica i investigadora de qualsevol
professional de la Psicologia.
Les persones mantenim, al llarg de la vida, un complex procés dinàmic d'intercanvi continuat entre els nostres
gens, biologia, temperament i entorn. Les evidències científiques assenyalen que la clau per conèixer la
gènesi dels trastorns psicològics resideix en l'anàlisi d'aquesta complexa interacció. L'estudi independent de
cadascun d'aquests components és indispensable però, al seu torn, deixa de costat un element essencial que
fins ara ha estat molt poc atès: la seva interacció.
L'objectiu d'aquest mòdul és el d'adquirir coneixements sobre el procés dinàmic que s'estableix entre la
biologia i psicologia dels subjectes i el seu entorn al llarg de la vida, prestant especial atenció a aquells
processos que incideixen en el desenvolupament d'un trastorn psicològic. A més, es pretén ajudar a l'estudiant
al fet que integri els coneixements acumulats de diverses disciplines (per ex. psicobiología, psicologia social,
clínica, evolutiva…) en una visió comprehensiva de la gènesi del sistema cervell-ment i les seves alteracions.
Es treballaran conceptes com la genètica, biologia, temperament, ambient, estressors remots, esdeveniments
vitals,interacció genètic-ambiental, detecció de marcadors biològics (neuroimatge, marcadors genètics,
marcadors hormonals), vincle afectiu, cicle evolutiu, neuropsicologia.

Competències
Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de la recerca psicològica.
Analitzar les dades d'una recerca psicològica i interpretar-ne els resultats.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Discutir els resultats d'una recerca psicològica pròpia i contrastar-los amb la literatura científica
existent.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
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Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
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
1. Analitzar i conèixer diferents factors de risc.
2. Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
3. Contrastar els resultats de les recerques basades en la interacció biologia-ambient amb les que només
tenen en compte un d'aquests factors.
4. Interpretar, en un article científic, la interacció genètica-ambient.
5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
6. Reconèixer les principals influències etiològiques en els trastorns psicològics.
7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
8. 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
El mòdul formarà en els conceptes fonamentals del camp d'estudi de la interacció gens-ambienti (ecogenética)
que permetran a l'estudiant la comprensió de les teories i estudis etiológicos punters actuals. S'abordaran les
següents preguntes clíniques i de recerca:

◊ Tenen l'ambient macro-social (per ex., migració, criança rural-urbana) i micro-social (per ex., entorn familiar,
història de trauma) un paper etiològic en els trastorns psicològics? Es pot mesurar i demostrar empíricament?
◊ A què exactament i com confereixen vulnerabilitat els gens en psicopatología?
◊ Els gens moderen l'impacte de l'ambient en la persona?
◊ L'ambient només dispara la vulnerabilitat genètica o imprimeix vulnerabilitat per se?
◊ Com afecta i imprimeix vulnerabilitat a la psicopatología l'ambient de les fases inicials de la vida? Revisió
actualitzada del model de vulnerabilitat-estrès, la teoria del vincle, derrota social, i model del
neurodesenvolupament traumagènic.
◊ Es poden dissenyar estudis empírics per demostrar-ho? Nous mètodes psicològics d'estudi de la reactivitat i
sensibilitat psicològica a l'ambient: l'avaluació de mostreig d'experiències (ESM) mitjançant l'ús de les noves
tecnologies en la vida diària.
◊ Poden l'ambient, la història biogràfica i la psicoterapia modificar el cervell i l'expressió genètica? Respostes
des de l'epigenètica.

Metodologia
La metodologia de l'assignatura es fonamentarà en:

◊ Exposició de temes i recerques per part del professorat
◊ Debats en classe

◊ Tutories per a la discussió i seguiment de l'elaboració del treball de revisió crítica a realitzar per l'estudiant
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◊ Tutories per a la discussió i seguiment de l'elaboració del treball de revisió crítica a realitzar per l'estudiant
(veure apartat Avaluació)
◊ Opcional: Participació en activitats complementàries (assistència a seminaris de recerca)

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes dirigides

30

1,2

1, 5, 6, 7

Debats

10

0,4

1, 5, 6, 8

Exposició i debat cietnífic

5

0,2

1, 5, 8

Redacció d'un assaig científic crític

40

1,6

1, 3, 5, 6, 8

5

0,2

1, 3, 4

Cerca de literatura científica

10

0,4
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Estudi autònom

10

0,4

1, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Anàlisi de la literatura
Tipus: Autònomes

Avaluació

És important tenir en compte que es demana i valora en la qualificació final l'assistència i qualitat de la participació activa a cla

L'avaluació es basa en:

1) L'elaboració d'un assaig crític (no un treball de revisió bibliogràfica per se) d'alguna pregunta científica específica en l'àmbit

2) L'exposició oral d'aquest assaig. Es valorarà la capacitat de presentar les idees i arguments redactats a l'assaig en format o

L'estudiant tindrà una reunió amb la coordinadora del mòdul per tal de definir la pregunta científica sobre la qual se basarà l'as
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L'estudiant tindrà una reunió amb la coordinadora del mòdul per tal de definir la pregunta científica sobre la qual se basarà l'as

S'avaluaran els següents paràmetres:

o Saber obtenir i escollir la informació pertinent de diferents fonts , bibliografies , bases de dades , etc.
o Ser capaç d'integrar literatura que aborda variables de diversos àmbits (per ex., genètic i ambiental, macrosocial i microsoci
o Capacitat de donar resposta a la pregunta científica plantejada: saber exposar els prosi contres d'una hipòtesi de treball o lín
o Capacitat d'abstracció d'idees (no relatar les troballes d'articles simplemente), síntesi, ordre conceptual, correcció en l'escrip
Definició de mòdul superat: Es considera que s'ha superat el mòdul quan l'estudiant assoleix un 5 en el promig
de les dues proves. Cal, però, que cada prova assoleixi un mínim d'un quatre per tal de poder considerar-se
com a superat el mòdul.
Reavaluació: Hi podran optar els estudiants que tinguin una qualificació mitjana d'avaluació continua entre 4 i
4.9. La prova consistirà en la presentació d'un nou assaig i/o presentació oral. Aquesta prova tindrà un valor
màxim de 2 punts que es sumaran a la nota prèvia. Cal aprovar la prova de reavaluació, es a dir, aconseguir
un mínim de 1 punt, per sumar la puntuació a la nota prèvia.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Presentació oral de l'assaig científic crític

50%

10

0,4

1, 3, 5, 6, 7, 8

Redacció d'un assaig científic crític

50%

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
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