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Objectius
Aquest mòdul té dos objectius:
Que l'estudiant conegui i sàpigui aplicar els principals sistemes i metodologies d'avaluació utilitzats en
la intervenció psicològica aplicada als àmbits de la iniciació esportiva, del rendiment i de l'activitat física
saludable.
Que l'estudiant desenvolupi les habilitats necessàries per a saber triar els instruments més adequats
segons criteris de qualitat per a avaluar el seguiment i l'eficàcia de la intervenció feta.

Competències
Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de recerca psicològica.
Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i labandonament esportius.
Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en làmbit del
rendiment esportiu i lactivitat física en relació amb la salut.
Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació
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Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació
esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Conèixer els principals models dintervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de lesport.
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.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Utilitzar terminologia científica per 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. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació
esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
2. Conèixer els principals mètodes de recerca i saber identificar-ne la idoneïtat en relació amb la demanda
esportiva.
3. Conèixer les tècniques, els procediments i els protocols basats en levidència per avaluar les principals
problemàtiques en làmbit de lesport i de lactivitat física, i intervenir-hi.
4. Discriminar quins instruments i sistemes davaluació són més apropiats per donar respostes als
requeriments i les necessitats dels diferents agents esportius (esportistes, entrenadors, entitats, etc.).
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. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
7. Seleccionar i aplicar les tècniques, els procediments i els protocols adequats per avaluar i detectar les
diferents problemàtiques en làmbit de lesport i de lactivitat física.
8. Sintetitzar els principals mecanismes implicats en els processos psicològics que intervenen en els
diferents agents esportius partint de les teories i els models actuals.
9. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts
Rendiment esportiu:
Model d'aproximació explicatiu a l'Estat Òptim de rendiment.
Tècniques d'intervenció en rendiment.
Instruments d'avaluació en rendiment.
Iniciació esportiva:
Tècniques d'intervenció en psicologia de la iniciació.
Instruments d'avaluació en psicologia de la iniciació.
Activitat física saludable
Tècniques d'intervenció en psicologia de la iniciació.
Instruments d'avaluació en psicologia de la iniciació.

Metodologia
Per al desenvolupament del mòdul s'han previst 3 tipus d'activitats formatives:
48 hores dirigides d'activitat docent presencial en aula. La major part d'aquestes hores corresponen a classes
de tipus magistral amb major participació per part del docent.

2

48 hores supervisades amb activitat formativa de treball en grup, tutories.
129 hores corresponents a treball autònom per part de l'alumne: cercar informació, estudi, preparació de
proves i treballs.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

47

1,88

2, 3, 4, 5, 7

47

1,88

4, 5, 7, 8, 9

129

5,16

1, 5, 7, 8, 9

Tipus: Dirigides
Dirigides
Tipus: Supervisades
Supervisades
Tipus: Autònomes
Autònomes

Avaluació
Prova escrita: Exàmen de 20 preguntes tipus test del material donat en el mòdul. Cada pregunta tindrà 5
opcions. No es penalitzarà l'error en responde. Tiempo 1 hora.
Presetnació oral de treballs: Treball realitzat en grup petit (màxim 4 persones) i defensat durant 10' a partir de
la proposta que es presentarà el prmer dia de docència del mòdul.
Entrega de treball: Treball individual realizat fora de l'horari docent. L'alumne presentarà un resume de
cadascuna de les sessions de treball, els aspectes més rellevants, conclusions i valoració personal de
l'activitat formativa.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Entrega de treballs/ Informes

40 %

0

0

1, 3, 5, 6, 7, 9

Presentació oral de treballs

20 %

1

0,04

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Proves escrites

40 %

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 7
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