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Objectius
L'objectiu d'aquest mòdul és revisar les investigacions de major interès científic sobre orígens, curs i pronòstic
dels processos evolutius psicopatològics, normatius i la interacció entre tots dos. S'aborden diferents
síndromes clíniques: la classificació, el diagnòstic i avaluació, els factors de risc, prevenció i intervenció dels
trastorns psicològics que afecten des de la infància a l'edat adulta. Un concepte clau és que el
desenvolupament és un procés dinàmic. S'estudien trajectòries evolutives de psicopatologia i de normalitat,
els seus factors de risc i els seus efectes al llarg del desenvolupament. Es tractaran els temes de més
actualitat en l'àmbit de la psicopatologia del desenvolupament.

Competències
Analitzar de forma crítica les teories, models i mètodes més actuals d'investigació psicològica en l'àmbit
de la psicologia clínica i de la salut.
Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Dissenyar, planificar implementar projectes d'investigació psicològica aplicada en l'àmbit de la
psicologia clínica i de la salut.
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.
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 argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
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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. Analitzar de manera crítica els conceptes actuals de classificació, instruments i mètodes davaluació i
diagnòstic, els programes i les tècniques dintervenció al llarg del cicle vital.
2. Analitzar les implicacions pràctiques i teòriques dels resultats de la recerca sobre síndromes, risc,
protecció, trajectòries en psicopatologia i prevenció.
3. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
4. Identificar els aspectes innovadors de les recerques en psicopatologia del desenvolupament.
5. Identificar qüestions rellevants en psicologia clínica en letapa infantil i adulta que requereixen
clarificació científica.
6. 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.
7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
8. 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.
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
Discapacitat intel·lectual de base genètica.
Psicopatologia de la primera infància: aspectes específics.
Mentalització i psicopatologia
Funció Executiva, estils educatius parentals i regulació emocional en diferents estats psicopatològics.
Prevenció de trastorns del comportament alimentari
Salut mental materna i impacte en la descendència

Metodologia
El mòdul aborda aspectes de la psicopatologia amplis i diversos en els quals cada docent és expert.
S'imparteixen seminaris presencials en els quals s'introdueix l'estudiant en les diferents temàtiques i se li
proporciona bibliografia actualitzada amb la finalitat d'establir un seminari interactiu i participatiu. Es considera
imprescindible la lectura científica amb la finalitat de que l'aula sigui un espai clau per compartir opinions i
debatre. Es sol·licitarà a l'estudiant que resumeixi els punts principals de cada seminari, els temes de debat
plantejats, les seves aportacions i el seu punt de vista personal.

L'estudiant haurà de llegir i treballar articles d'actualitat que seran objecte d'avaluació.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Discussió d'articles a l'aula

6

0,24

2, 5, 6, 8

Elaboració de treballs escrits

45

1,8

1, 6, 7

Tipus: Dirigides
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Estudi personal

30

1,2

3, 5, 8, 9

Lectura d'articles científics

30

1,2

1, 2, 4, 5

Seminaris

37,5

1,5

2, 5

Tutoria

1,5

0,06

6, 7

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de l'assistència als seminaris presencials i les contribucions
de l'estudiant en els mateixos i a partir de l'avaluació dels continguts impartits.
L'avaluació final correspon a: un 45% a l'avaluació dels continguts impartits, un 25% al lliurament del resum
crític de cada un dels Seminaris, un 20% al resum d'articles i un 10% a l'assistència als seminaris presencials.
L'estudiant que hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior al 40% no podrà constar
en actes com a "no avaluable".
Recuperació: Per tal que l'alumnat pugui optar a la recuperació, cal que:
- no hagi assolit els criteris establerts per superar el mòdul.
- hagi estat prèviament avaluat en totes les evidències i hagi obtingut una qualificació d'avaluació continuada
(qualificació mitjana ponderada) entre 3.5 i 4.9. La prova tindrà un valor màxim de 2 punts que es sumaran a
la nota prèvia. Cal aprovar la prova de recuperació, és a dir, obtenir un mínim d'1punt, per sumar la puntuació
a la nota prèvia. La recuperació estarà focalitzada en totes les evidències d'aprenentatge.
Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) nopodrà
constar en actes com a "no avaluable".
El document amb les pautes d'avaluació de la Facultat es troba a
http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

E1. Assistència als seminaris i participació

10%

0

0

6, 7, 8

E2. Avaluació dels continguts impartits

45%

0

0

2, 5, 7

E3. Entrega de Informes

25%

0

0

3, 4, 5, 7

E4. Entrega de treballs

20%

0

0

1, 3, 5, 9
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