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Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

Contextualització

La psicopatologia representa un desviament de les funcions humanes normals, que es deuen entendre en el
context del desenvolupament de la persona i en el seu context social i cultural. En l'exercici professional de la
psicologia, el coneixement de la psicopatologia al llarg del cicle és un element fonamental per a totes les
sortides professionals que tracten amb el comportament humà (psicologia clínica i de la salut, psicologia social
i de les organitzacions, psicologia de l'educació). Aquesta assignatura és una presentació dels trastorns que,
de manera més representativa però no excloent, es poden presentar en cada període evolutiu.

En aquest pla d'estudis, la formació en psicopatologia està compresa en les següents assignatures:

Psicopatologia al llarg del cicle vital
Psicopatologia de la infància i l'adolescència
Psicopatologia d'adults
Trastorns de la personalitat
Discapacitat intel·lectual i problemes de l'aprenentatge i la comunicació
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Objectius formatius de l'assignatura

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és conèixer els trastorns psicològics i les seves característiques
principals que, de manera més representativa però no excloent, es poden presentar en cada període evolutiu.

Al finalitzar l'assignatura,

l'alumne sabrà reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències,
en l'anormalitat i la patologia.
l'alumne sabrà reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut i també la interacció entre
la persona i el seu entorn físic i social.

Competències

Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la
diversitat humana.
Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la
documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i
identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el
seu entorn físic i social.
Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la
normalitat com en l'anormalitat i la patologia.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
Classificar els trastorns psicològics.
Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la
diversitat humana.
Distingir els diferens signes i simptomes clínics dels diferents trastorns psicopatològics de cada cicle
vital pel seu diagnòstic i tractament.
Formular els problemes de les persones en termes diagnòstics.
Identificar factors de risc per a la salut mental.
Identificar patrons normals i anormals de desenvolupament i conducta.
Identificar variables funcionals d'adquisició i manteniment de problemes en exemples de casos clínics.
Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la
documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i
identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Concepte de psicopatologia

1.2. Causalitat en psicopatologia

1.3. Sistemes de classificació en psicopatologia

2. PROBLEMES A LA PRIMERA INFANTESA

2.1. Discapacitat intel·lectual i autisme
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2.1. Discapacitat intel·lectual i autisme

2.2. Trastorns per tics

2.3. Trastorns de l'eliminació

2.4. Trastorns de la son

3. PROBLEMES A LA INFANTESA

3.1. Trastorns d'ansietat

3.2. Trastorns del comportament

4. PROBLEMES A L'ADOLESCÈNCIA

4.1. Trastorns del comportament alimentari

4.2. Conductes addictives

5. PROBLEMES A LA EDAT ADULTA I A LA VELLESA

5.1. Síndromes afectació cognitiva (Semiologia Consciencia, Memoria, atenció)

5.1.1. Síndrome Amnèsica

5.1.2. Delirium

5.1.3. Demència

5.2. Síndromes afectives (semiologia afectivitat)

5.2.1. Síndrome d'Ansietat

5.2.2. Síndrome Depressiva

5.2.3. Síndrome Maníaca

5.3. Síndromes psicòtiques (semiologia Pensament, llenguatge, psicomotricitat)

5.3.1. Síndrome Positiva

5.3.2. Síndrome Negativa

5.3.3. Síndrome Desorganitzada

5.3.4. Síndrome Catatònica

5.4. Trastorns de la personalitat

Metodologia

L'adquisició d'aquests coneixements s'obtindrà mitjançant:

a) . En aquestes classes es presentaran els conceptes generals, tant dels puntsClasses conferència
introductoris com de la psicopatologia, que han de servir de guia per a que l'alumne aprofundeixi en cada punt
del programa.

Material: Bibliografia recomanada.
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Programació: 17 sessions de 1,5 hores (Total 25,5 hores)

Per a la primera part de l'assignatura (Psicopatologia Infantil) es programaran les setmanes 1-2-3-4-5-6-7-8 la
part d'infantil, reservant-se la setmana 9 per si cal recuperar alguna conferència

Per a la segona part de l'assignatura (Psicopatologia d'Adults) es programaran les setmanes
9-11-12-13-14-15-16, reservant-se la setmana 16 per si cal recuperar alguna sessió

La setmana 1 és la de 10 de setembre.

b) . En aquestes classes l'alumne ha d'aprofundir en diferents punts del temari queSeminaris de casos i ABP
estaran il·lustrats per casos clínics i problemes.

Es presentaran diferents casos relacionats amb un tema del programa que seran treballats pels grups.
Eventualment, alguns estudiants podran presentar oralment part del material treballat. Així mateix, es preveu
el lliurament d'una evidència d'aprenentatge escrita.

Material: Casos disponibles al campus virtual. Bibliografia.

Programació: 20 hores: 2 hores setmanals durant 10 setmanes

Per a la primera part de l'assignatura (Infantil) es programaranles setmanes 1-2-3-4-5-6-7-8 segons el grup

Per a la segona part de l'assignatura (adults) es programaran les setmanes 11-12-13-14-15 i, si cal, la
setmana 16, segons el grup.

La setmana 1 és la del 10 de setembre.

L'assignació dels grups als seminaris es realitzarà via l'assignació que realitza la gestió acadèmica o bé
mitjançant alguna de les opcions per fer grups de l'aplicatiu Moodle. Pel bon funcionament de les classes, no

.està permès el canvi a un grup diferent a l'assignat

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 25,5 1,02 2, 6, 7, 10

Seminaris 20 0,8 1, 2, 3, 5, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 1, 9

Tipus: Autònomes

Estudi i elaboració problemes 52,5 2,1 1, 2, 6, 7, 8, 9

Lectures 41,5 1,66 2, 6, 7, 9

Avaluació

Avaluació
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Per a qualsevol dubte podeu consultar l'enllaç a les Pautes d'avaluació de les titulacions de la Facultat de
 Psicologia 2018-19 (Aprovades en Junta Permanent del 16 d'abril de 2018):

http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant 4 evidències d'aprenentatge. Per ordre cronològic:

E1 (CI): Treball casos infància. Col·lectiva, Escrita, Virtual, Setmana 6-7-8 (segons grup), Pes 10%,

E2 (EI): Examen part infància i adolescència. Individual, Escrita, Presencial, Setmana 10, Pes 40%.

E3 (CA): Treball casos adults. Pes 10%. Indv. i/o Col·lect., Escrita i/o Oral, Presencial, Setm. 11 a 16, Pes
10%.

E4 (EA): Examen part adults. Individual, Escrita, Presencial, Setmana 17, Pes 40%.

Assignatura superada

Es superarà l'assignatura quan es compleixin dues condicions:

1) que es pugui calcular la  mitjana ponderada (i.e., quan [(E2+E4) / 2] ≥ 4)

Es consideren evidències clau per superar l'assignatura les evidències de més pes: E2 i E4, abraçant entre les
dues el 80% de l'assignatura.

És per això que, per a poder calcular la  de tota l'assignatura, cal haver obtingut almenysmitjana ponderada
un 4 de mitjana a les evidències de més pes [ (E2+E4)/2 ≥ 4 ]

Quan això no passi, la mitjana ponderada no es calcularà (i.e., les notes dels seminaris no es tindran en
compte) i a l'estudiant li constarà a l'acta la nota derivada de (E2+E4)/2.

Exemple 1: Un/a estudiant ha obtingut un 5 a l'evidència E2 i un 1.5 a l'evidència E4. Aplicant (E2+E4)/2 s'obté
que (5+1.5)/2 = 3.25 < 4. Per tant, no es compleix la primera condició, no es calcularia la mitjana ponderada i
no es podria presentar a la recuperació (vegeu a sota). La nota que constarà a l'acta és 3.25.

Exemple 2: Un/a estudiant ha obtingut un 4 a l'evidència E2 i un 4.5 a l'evidència E4. Aplicant (E2+E4)/2 s'obté
que (4+4.8)/2 = 4.4 > 4. Per tant, sí que es compleix la primera condició, es calcularia la mitjana ponderada i,
si no aprova, es podria presentar a la recuperació (vegeu a sota).

Exemple 3: Un/a estudiant ha obtingut un 8 a l'evidència E2 i un 9 a l'evidència E4. Aplicant (E2+E4)/2 s'obté
que (8+9)/2 = 8.5 > 4. Per tant, sí que es compleix la primera condició, es calcularia la mitjana ponderada.

2) que la qualificació  mitjana ponderada sigui ≥ 5

La  de l'assignatura és la que implica totes les evidències amb el seu pes. Així, quanmitjana ponderada
s'hagi obtingut un promig de 4 entre E2 i E4, es podrà calcular la mitjana final d'aquesta manera:

Nota final (mitjana ponderada) = (E1*0.10) + (E2*0.40) + (E3*0.10) + (E4*0.40)

Exemple: Un/a estudiant que hagi obtingut un 8 a la E1, un 5 a la E2, un9 a la E3 i un 7 a la E4 obtindria una
Nota final de: 8*0.1 + 5*0.4 + 9*0.1 + 7*0.4 = 0.8 + 2 + 0.9 + 2.8 = 6.5

Condició de 'presentat' o 'avaluable'

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%)
constarà com a "avaluable" (punt 5 reglament d'avaluació, vegeu enllaç al principi).

Recuperació
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Per poder recuperar l'assignatura cal presentar-se a un examen basat en els continguts TOT EL PROGRAMA
(conferències i seminaris). Aquest examen no serveix per a pujar nota en cas d'haver aprovat.

La recuperació consisteix a un examen tipus test amb 4 opcions de resposta i un nombre de preguntes similar
al de la suma de les evidències 2 i 4, tot i que avalua tot el temari. La recuperació es centra en TOTA
L'ASSIGNATURA, incloent les evidències d'aprenentatge E2 i E4 i els continguts de tots els seminaris.

Podran optar a la recuperació els estudiants que compleixin 3 condicions (vegeu punt 3 reglament):

1) no haver assolit els criteris establerts per superar l'assignatura

2) haver estat avaluats en activitats per valor de 2/3 parts de la qualificació total (és a dir, haver presentat
evidències per valor del 66.6% de la nota total en avaluació continuada)

3) tenir una qualificació d'avaluació continuada (qualificació mitjana ponderada) igual o superior a 3.5

La nota de la recuperació

La nota derivada de la recuperació no s'imputa directament a l'acta ni pots substituir la nota amb la que s'ha
accedit a la recuperació. La nota derivada de l'examen de recuperació tindrà un valor màxim de 2 punts que
es sumaràn a la nota prèvia. Cal aprovar la prova de recuperació, es a dir, aconseguir un mínim de 1 punt, per
sumar la puntuació a la nota prèvia [Nota final = Nota prèvia + (Nota Recup (aprovada)* 0.20)].

Exemple: Així, si una persona obté un 4.5 de nota final, acudeix a la recuperació i obté un 7 a la prova de
reavaluació, la nota que se sumarà al 4.5 obtingut en avaluació continuada serà (7*2)/10 = 1.4, de manera que
la nota que es plasmarà a l'expedient serà de 4.5 (Av cont) + 1.4 (Recup) = 5.9.

La recuperació es portarà a terme a la setmana 18.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

E1. Treball amb casos infància 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

E2. Examen part infància i adolescència 40% 1,5 0,06 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

E3. Treball amb casos adults 10% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

E4. Examen part adults 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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