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Objectius
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant conegui les característiques bàsiques de diferents esports i les
propostes d'intervenció psicològica per a cadascun d'ells. L'estudiant tindrà clar, a partir dels coneixements
adquirits en els mòduls anteriors, un model base d'intervenció que s'adaptarà a cadascuna de les
característiques i requeriments esportius. En primer lloc, es realitza una classificació d'esports en funció dels
diferents nivells de relació (tipus de pista, nombre de participants, característiques dels implements,
col·laboració i / o oposició, necessitats de rendiment). En segon lloc, es valoren els sistemes d'avaluació
psicològica més usuals aplicats a diferents esports, i finalment es desenvolupen diferents intervencions
professionals aplicades a esports amb diferents característiques.

Competències
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.
Avaluar lefectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment
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Avaluar lefectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment
esportius.
Conèixer els principals models dintervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de lesport.
Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius,
esportistes i aficionats) i amb famílies desportistes en edat escolar.
Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips
interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius,
esportistes i aficionats) i amb famílies desportistes en edat escolar.
2. Interpretar els resultats obtinguts en el procés davaluació per millorar futures intervencions.
3. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
4. 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.
5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
6. Resumir i sintetitzar de manera crítica els models dintervenció psicològica aplicables a diferents
esports.
7. Resumir i sintetitzar de manera crítica les característiques de diferents esports.
8. Seleccionar les tècniques més adequades per desenvolupar intervencions en diferents esports i
diferents poblacions.
9. Seleccionar les variables i els instruments més adequats per avaluar lefectivitat de la intervenció en
diferents esports.
10. Sintetitzar el paper dels diversos factors que influeixen en el rendiment de diferents esports.
11. Sintetitzar el paper dels diversos factors que influeixen en la iniciació de diferents esports.
12. Sintetitzar el paper dels diversos factors que influeixen en labandonament esportiu de diferents esports.
13. Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per treballar en equips
interdisciplinaris.

Continguts
• Classificació d'esports
• Avaluació psicològica en esports específics
• Intervenció psicològica en esports específics

Metodologia
- Les activitats dirigides consisteixen en classes magistrals i la presentación oral de treballs.
- Les activitats supervisades consisteixen en tutories que pot sol·licitar.
- Les activitats autònomes consisteixen en la lectura d'articles científics i d'informes d'interès, en l'elaboració
de treballs i informes, i en l'estudi personal.

Activitats formatives
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

48

1,92

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

48

1,92

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

123

4,92

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Dirigides
Clases magistrals
Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Activitats Autònomes

Avaluació
- Els estudiants entreguen els treballs relacionats amb els temes tractats al mòdul i es comenten en les
sessions presencials.
- Els estudiants realitzen una prova escrita a l'aula a partir de l'estudi personal dels continguts impartits en les
classes magistrals i dels dossiers facilitats pels professors.
- Es destinarà la sessió final per a les presentacions orals dels treballs confeccionats pels estudiants i per a
proporcionar el feedback corresponent per part del professors.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Entrega de treballs/informes

30%

2

0,08

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Presentació Oral

30%

2

0,08

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Proves escrites

40%

2

0,08

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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