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COMPETÈNCIES

• Conèixer i comprendre les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics.
• Conèixer i comprendre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament 

psicològic en l'àmbit de la psicologia clínica.
• Identificar  les  necessitats  i  demandes  dels  destinataris  en  els  diferents  àmbits 

d'aplicació i establir les metes de l'actuació psicològica.
• Promoure  la  salut  i  la  qualitat  de  vida  en  els  individus,  grups,  comunitats  i  

organitzacions en els diferents contextos d'aplicació, a través dels mètodes propis 
de la professió.

• Seleccionar  ÿ  administrar  tècniques  i  instruments  propis  i  específics  de  la 
psicologia.

• Definir els objectius, el pla i les tècniques d'intervenció en funció de les necessitats 
i demandes dels destinataris.

• Transmetre  als  destinataris,  de  manera  adequada  i  precisa,  els  resultats  de  la 
evaluation.

• Ser  capaç  d'elaborar  informes  orals  i  escrits  sobre  la  intervenció  i  tractament 
psicològic realitzat.

• Dominar i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la psicologia en com a les 
intervencions i tractaments psicològics.

OBJECTIUS

• Conèixer els diferents mètodes d'intervenció i tractament psicològic en els diferents 
àmbits aplicats de la psicologia clínica.



• Utilitzar amb rigor i precisió els termes i conceptes claus dels processos i tècniques 
de  intervenció  i  tractament  psicològic  en  els  diferents  àmbits  aplicats  de  la 
psicologia clínica.

• Ser  capaç de definir  els  objectius  d’un programa d'intervenció i  elaborar  el  pla 
d'implementació  en  funció  del  propòsit  de  la  mateixa  (prevenció,  tractament, 
rehabilitació, inserció, acompanyament ...).

• Conèixer i saber aplicar estratègies i mètodes d'intervenció bàsics en cada àmbit 
aplicat de la psicologia, i  conèixer aquells amb evidència empírica en cadascun 
dels àmbits.

• Conèixer i delimitar conceptualment la psicofarmacologia i els seus enfocaments 
bàsic i aplicat.

• Conèixer  la  informació  dels  fàrmacs  més  utilitzats  en  el  tractament  d’aquells 
trastorns del sistema nerviós que afecten l'esfera conductual.

• Conèixer i  ser capaç d'utilitzar estratègies i tècniques capaces d’involucrar en la 
intervenció als destinataris de la mateixa.

• Ser  capaç  de  planificar  l'avaluació  dels  programes  i  les  intervencions  en  els 
diferents àmbits aplicats de la psicologia clínica.

• Ser capaç de comunicar amb precisió, rigor i claredat, els resultats i conclusions 
d’un programa d'intervenció  o  tractament  en  els  diferents  àmbits  aplicats  de  la 
psicologia clínica.

• Ser capaç de redactar informes professionals sobre els processos i resultats d’un 
programa d'intervenció o tractament en els diferents àmbits aplicats de la psicologia 
clínica.

• Conèixer i  saber aplicar els principis deontològics de cada una de les fases del 
procés d'intervenció i tractament psicològic.

CONTINGUTS

Introducció:

- la aproximació experimental tractament psicològic.
- inici habilitats del terapeuta.
- anàlisi conductual i. esquema general d'anàlisi i instruments d'avaluació.
-  anàlisi  conductual  ii.  procés  d'avaluació,  anàlisi  funcional  i  planificació  del 
tractament psicològic.

Tècniques:

- tècniques de condicionament operant.
- procediments basats en el neocundustisme mediacional.
- la transició a models cognitius.
- procediments cognitius i basats en l'atenció plena.

Aplicacions:
- trastorns d'ansietat.
- trastorns de l'estat d’ànim.
- esquizofrènia trastorns ÿ psicòtics.
- disfuncions sexuals.
- trastorns de la conducta alimentaria.
- trastorns de personalitat.
- trastorns del control d'impulsos.
- addiccions.



- comorbiditat.
- trastorns en la infància i adolescència.
- psicosomàtica.
- trastorns dissociatius i conversius.

Problemes de parella.

METODOLOGIA

Activitats Formatives
Les activitats formatives que es realitzaran seran les següents:
1. classes presencials teòriques.
2. classes pràctiques i seminaris (grups reduïts).
3. elaboració de treballs individuals o en grup.
4. tutories personalitzades o en grup, presencials o virtuals. aquestes tutories permetran 
la  consolidació  de  les  competències  adquirides  mitjançant  restants  les  activitats 
formatives. 
La distribució de crèdits ECTS de l'alumnat serà la següent:

• 40% activitats presencials:
- classes magistrals 30%,
- seminaris i tallers en petits grups 30%.
- tutories individuals i grupals 10%.
-  tasques  expositives  dels  alumnes  (exposició  teòrica,  presentació  de  treballs 
individuals i
de grup) 20%.
- visualitzacions de films 10%.

• 60% activitats no presencials:
- lectura i anàlisi de textos. 30%
- realització de treballs de grup 30%.
- realització de recensions individuals 20%

- estudi i preparació d'exàmens escrits 20%

AVALUACIÓ

- Exàmens escrits mitjançant proves de resposta breu, 50% de la nota.
- Exàmens escrits implicant resolució de problemes, 29%.

- Valoració dels treballs en grup i/o individuals 21%.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

LA BIBLIOGRAFIA ES FACILITARÀ A L’INICI DE LA MATÈRIA



CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

EL CRONOGRAMA DE LA MATÈRIA ES PACTARÀ AMB L’ESTUDIANTAT A L’INICI DE LA 
MATEIXA


