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COMPETÈNCIES

• Anàlisi  de  les  dimensions  i  processos  de  desenvolupament  i  canvi  en 
l’envelliment.

• Comprensió dels condicionants de salut i malaltia en la gent gran.

• Capacitat  per  identificar  les  característiques  del  desenvolupament  normal  i 
patològic en l’envelliment. 

• Habilitat per analitzar i interpretar els resultats de l’avaluació cognitiva, funcional 
i mental de la gent gran.

• Capacitat d’adequació dels programes d’intervenció psicogerontològica en funció 
de les demandes i  necessitats de la gent gran.

• Aplicació crítica i reflexiva  dels coneixements adquirits en casos pràctics.

OBJECTIUS

• Comprendre les diferents dimensions del procés d'envelliment normal.

• Conèixer els processos de desenvolupament i els canvis en l'envelliment.

• Conèixer els desafiaments que comporta la vellesa en les societats desenvolu-

pades.

• Valorar els principals condicionants de salut i malaltia en la gent gran.

• Desenvolupar habilitats per a l'avaluació cognitiva, funcional i mental de la gent 

gran.

1



• Conèixer les necessitats i els diferents tipus de dispositius i serveis que s'oferei-

xen a les persones grans.

• Desenvolupar  estratègies professionals  per a l’optimització  del desenvolupa-

ment a través de programes d’intervenció en la gent gran.

CONTINGUTS

Tema1 . Conceptes bàsics de psicogerontologia: El procés d’envelliment. Envelliment 
biopsicosocial.  Envelliment actiu i saludable. Qualitat de vida i envelliment.

Tema 2.  Envelliment en el context. Demografia i epidemiologia de l’envelliment. 

Tema 3. Biologia de l’envelliment. Processos físics i repercussions psicològiques: imat-
ge corporal en l’envelliment.

Tema 4. Processos cognitius i envelliment. 

Tema 5. Desenvolupament socioafectiu i de la personalitat en les persones grans.

Tema 6. Intervenció per a la promoció d’ un envelliment saludable.

Tema 7. Avaluació psicogerontològica: cognitiva, funcional i mental.

Tema 8. L'atenció a la gent gran. Programes d’ intervenció en  situacions de fragilitat i 
dependència.

METODOLOGIA

El desenvolupament de la matèria es realitzarà a través de diferents tipologies 
d’activitats:

• Classes teòric presencials

• Classes pràctiques i/o seminaris

• Elaboració de treballs individuals i/o en grup

• Tutories individuals i/o en grup

• Lectura i anàlisi de documents 

En la mesura de lo possible s’organitzaran visites a centres especialitzats i es 
procurarà comptar amb la col·laboració de diferents professionals de l’àmbit. 

AVALUACIÓ

L’avaluació de la matèria es farà a partir de les següents evidències:
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• Un treball grupal que tindrà un pes del 25% en l’avaluació final.
• Organització d’un debat a l’aula sobre el treball grupal amb un pes del 10%.
• Un treball individual que tindrà un pes  del 35% en l’avaluació final.
• Una prova escrita individual amb un pes del  30% en l’avaluació final.
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