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COMPETÈNCIES

Capacitat crítica, d'anàlisi i síntesi.

Resolució de problemes i presa de decisions.

Habilitats en les relacions interpersonals.

Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i 
als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Conèixer  els  referents  de  les  ciències  humanes  i  socials  que  aporten  al  treball|feina  social 
elements de comprensió de la realitat social.

Saber interactuar eficaçment amb les persones, mostrar empatia i capacitat de mediació en la 
resolució de conflictes.

Investigar els nous fenòmens i escenaris en els es pugui realitzar algun tipus d'intervenció social.
Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis coneixements.



OBJECTIUS

Conèixer els conceptes i teories bàsiques de la Psicologia i de la Psicologia evolutiva.

Conèixer les característiques pròpies de cada etapa/període evolutiu i les seves conseqüències 
sobre la conducta individual i/o col·lectiva.

Comprendre  la  implicació  de  la  dimensió  psicològica  individual  sobre  la  realitat  social  i  els 
processos socials en els que intervenen el treballador social

Aplicar els coneixements de la psicologia i la psicologia evolutiva a la resolució dels problemes 
individuals i/o grupals que aborda el treballador social. 

CONTINGUTS

1. Psicologia General.
2. El concepte de psicologia. Principals teories psicològiques.
3. El mètode en psicologia.
4. Processos psicològics bàsics.
5. Salut mental i psicologia.
6. Psicologia Evolutiva. 
7. El desenvolupament fins al naixement.
8. Els 2 primers anys.
9. La segona infantesa.
10. La tercera infantesa.
11. Adolescència.

METODOLOGIA

40%  Activitats presencials: 

classes magistrals, seminaris i tallers en petits grups 10% 
tutories individuals i grupals. 10% 
tasques expositives dels alumnes (exposició teòrica, presentació de treballs individuals i 
de grup). 10% 
Visualització de películes, reportatges. 10% 

60% Activitats no presencials: 

Lectura i anàlisis de textos.15% 
Realització de treballs de grup. 15% 
Realització de recensions individuals 10% 
Treball de pràctiques 10%
Estudi i preparació exàmens escrits 10% 



AVALUACIÓ

60% Exàmens escrits: assajos, ressolució de problemes, proves de resposta breu. 

40% Currículum personal (treballs realitzats durant el curs) 
• Valoració treballs en grup 18%  
• Treballs de pràctiques 10% 
• Valoració treballs individuals 8% 
• Participació en les tutories individuals 4%. 

L'assignació de crèdits ECTS és orientativa i es poden donar variacions fins un 20%. 
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANACIONS % AVALUA-
CIÓ

1 P CLASSE MAGIS-
TRAL Presentació 
de l'assignatura

Orientar l’assignatura Preparar  exposició 
oral amb l’ajuda de 
les  noves  tecnolo-
gies  

Assistir a classe

Plantejar pregun-
tes 

veure apartat 
d’avaluació

2-3 P CLASSE  MAGIS-
TRAL:  L’objecte 
d’estudi de la psico-
logia

Conèixer l’objecte d’estudi 
de la psicologia i els seus 
mètodes 

Preparar  exposició 
oral amb l’ajuda de 
les  noves  tecnolo-
gies  

Actualització bibli-
ogràfica dels con-
tinguts de la matè-

ria

Assistir a classe

Prendre apunts

Col·laborar acti-
vament

veure apartat 
d’avaluació

4 P PRACTICA 
D’ AULA: visionat de 
material audiovisual

Analitzar els continguts 
del bloc a partir del ma-
terial proposat.

Consolidar els continguts 
previs.

Preparar les practi-
ques 

Assessorar als 
alumnes 

Realitzar la pràc-
tica proposada

veure apartat 
d’avaluació

5-6-7 P Practiques d’ aula 
en petit grup o indivi-

dual. 

Aprendre a buscar infor-
mació i interpretar infor-
mes científico-tècnics

Preparar les practi-
ques 

Realitzar les 
practiques amb 
les aplicacions 

veure apartat 
d’avaluació



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANACIONS % AVALUA-
CIÓ

Assessorar als 
alumnes 

tic

1-6 NP Estudi dels contin-
guts teòrics i pràc-

tics 

Assolir l’organització de la 
informació.

--- Estudiar i practi-
car amb les apli-

cacions tic 

veure apartat 
d’avaluació

8-9-10 P CLASSE MAGIS-
TRAL. Principis de 

l’aprenentatge social 

Analitzar el comportament 
humà des de la perspecti-
va de l’aprenentatge

Preparar  exposició 
oral amb l’ajuda de 
les  noves  tecnolo-
gies  

Actualització bibli-
ogràfica dels con-
tinguts de la matè-

ria

Assistir a classe

Prendre apunts

Col·laborar acti-
vament

veure apartat 
d’avaluació

11 P PRACTICA 
D’ AULA: visionat de 
material audiovisual

Analitzar els continguts 
del bloc a partir del ma-
terial proposat.

Consolidar els continguts 
previs.

Preparar les practi-
ques 

Assessorar als 
alumnes 

Realitzar la pràc-
tica proposada

veure apartat 
d’avaluació

12-15 P CLASSE  MAGIS-
TRAL.  Estructura  i 
desenvolupament de 
la  personalitat  i  la 
intel.ligència

Conèixer  els  enfocs  teò-
rics en  l’estudi de la per-
sonalitat  i  la  intel.ligència 
humanes

Preparar  exposició 
oral amb l’ajuda de 
les  noves  tecnolo-
gies  

Actualització  bibli-
ogràfica  dels  con-

Assistir a classe

Prendre apunts

Col·laborar  acti-
vament

veure apartat 
d’avaluació



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANACIONS % AVALUA-
CIÓ

tinguts de la matè-
ria

16-17 P PRACTICA  AULA: 
Anàlisi  d’informació 
obtinguda mitjançant 
instruments  psicolò-
gics

Adquirir nocions bàsiques 
sobre recollida i anàlisi 
d’informació referent a va-
riables psicològiques 

Preparar les practi-
ques 

Assessorar als 
alumnes

Practicar amb 
les aplicacions 

tic 

Resolució de 
problemes

veure apartat 
d’avaluació

7-12 NP Estudi  dels  contin-
guts  teòrics  i  pràc-
tics  dels  models  de 
personalitat  i  intel.-
ligència

Estudiar els principals mo-
dels sobre personalitat i 
intel.ligència humanes 

--- Estudiar i practi-
car amb les apli-

cacions tic veure apartat 
d’avaluació

18-20 P CLASSE MAGIS-
TRAL : Psicopatolo-
gia i salut mental

Conèixer els trastorns 
mentals més rellevants 
per a la pràctica del Tre-
ball Social

Preparar  exposició 
oral amb l’ajuda de 
les  noves  tecnolo-
gies  

Actualització bibli-
ogràfica dels con-
tinguts de la matè-

ria

Assistir a classe

Prendre apunts

Col·laborar acti-
vament

veure apartat 
d’avaluació

21-22 P PRACTICA AULA: 
Anàlisi d’informació 

obtinguda mitjançant 
instruments psicolò-

gics

Adquirir nocions bàsiques 
sobre recollida i anàlisi 
d’informació referent a va-
riables psicològiques

Preparar les practi-
ques 

Assessorar als 
alumnes 

Practicar amb 
les aplicacions 

tic 

veure apartat 
d’avaluació



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANACIONS % AVALUA-
CIÓ

Resolució de 
problemes

23 P EXPOSICIÓ  D’ES-
DEVENIMENTS/ 
CONFERÈNCIA 
:Salut  mental  i  tre-
ball social

Aprofundir en
coneixements ja
adquirits.

Planificar  l’exposi-
ció:
fer alguna activitat
introductòria i
d’informació als
alumnes sobre
l’esdeveniment.
- Es pot acordar al-
guna
altra  activitat  al  fi-
nal
de  l’esdeveniment 
que
prèviament  ha  es-
tat

informada.

- Assistir a l’ex-
posició,
escoltar i/o parti-
cipar-hi,
segons la seva
naturalesa.

- Fer l’activitat fi-
nal
corresponent, si 
és el
cas.

veure apartat 
d’avaluació

24 P ESTUDI  DE  CAS 
:Anàlisi  d’informes 
de recerca.

Contrastar dades;
Interpretar resultats;
Reflexionar sobre les acti-
vitats prèvies.
Completar coneixements;

Integrar
coneixements  teò-
rics i
pràctics.
Treballar de forma
col·laborativa.
Aprendre a
organitzar,
argumentar,  dialo-
gar.
Adquirir actituds
favorables  respec-

Interrelacionar
coneixements,
Formular  les 
causes del
Problema;  Plan-
tejar
alternatives  de 
solució;
Debatre; 
Fer  l’informe 
amb les
possible  soluci-

veure apartat 
d’avaluació



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANACIONS % AVALUA-
CIÓ

te al
desenvolupament
professional i al
compromís  perso-
nal.

ons al
tema plantejat.

13-14 NP TREBALLS: Memò-
ria de pràctiques.

Treballar la
informació en
situacions teòriques o
pràctiques concretes.
Aprendre a cercar
informació,
seleccionar-la i aplicar-la
a situacions
concretes.
Desenvolupar el
pensament crític.
Desenvolupar
competències de
comunicació oral i/o escri-
ta.

Formulació dels
treballs en el  marc 
d’un  pla  global  de 
formació
en una o més
assignatures.

Preparació  de 
memòries  de 
pràctiques.

veure apartat 
d’avaluació

15-20 NP Estudi dels contin-
guts teòrics i pràc-
tics sobre psicopato-
logia i salut mental

Estudiar i analitzar els de-
terminants dels trastorns 
psicològics i de la salut 
mental

--- Estudiar i practi-
car amb les apli-

cacions tic 
veure apartat 
d’avaluació

25-27 P CLASSE MAGIS-
TRAL : Ambient fa-
miliar

Conèixer les característi-
ques més importants de la 
família.

Determinar les influències 
més destacables de la 

Preparar exposició 
oral amb l’ajuda de 
les noves tecnolo-
gies  

Assistir a classe

Prendre apunts

Col·laborar  acti-
vament

veure apartat 
d’avaluació



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANACIONS % AVALUA-
CIÓ

família en el desenvolupa-
ment humà.

Actualització bibli-
ogràfica dels con-
tinguts de la matè-
ria

28 P PRACTICA 
D’ AULA: visionat de 
material audiovisual

Analitzar els continguts 
del bloc a partir del ma-
terial proposat.

Consolidar els continguts 
previs.

Preparar les practi-
ques 

Assessorar als 
alumnes 

Realitzar la pràc-
tica proposada

veure apartat 
d’avaluació

21-25 NP Estudi dels contin-
guts teòrics i pràc-
tics sobre ambient 
familiar

Estudiar i analitzar els de-
terminants de l’entorn fa-
miliar en el desenvolupa-
ment de la persona.

--- Estudiar i practi-
car amb les apli-

cacions tic 
veure apartat 
d’avaluació

29-31 P CLASSE MAGIS-
TRAL : Ambient ins-
titucional

Valorar la importància de 
l’ambient institucional en 
el marc del Treball Social.

Conèixer els determinats 
bàsics de l’ambient institu-
cional per a les persones 
involucrades en el Treball 
Social.

Preparar exposició 
oral amb l’ajuda de 
les noves tecnolo-
gies  

Actualització bibli-
ogràfica dels con-
tinguts de la matè-
ria

Assistir a classe

Prendre apunts

Col·laborar  acti-
vament

veure apartat 
d’avaluació

32 P PRACTICA 
D’ AULA: visionat de 
material audiovisual

Analitzar els continguts 
del bloc a partir del ma-
terial proposat.

Preparar les practi-
ques 

Realitzar la pràc-
tica proposada

veure apartat 
d’avaluació



SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANACIONS % AVALUA-
CIÓ

Consolidar els continguts 
previs.

Assessorar als 
alumnes 

26-30 NP Estudi dels contin-
guts teòrics i pràc-
tics sobre ambient 
institucional

Estudiar i analitzar els as-
pectes clau de l’ambient 
institucional en relació al 
Treball Social

--- Estudiar i practi-
car amb les apli-

cacions tic 
veure apartat 
d’avaluació


