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CRÈDITS ECTS:  6       IDIOMA D'IMPARTICIÓ:     Català         

REQUISITS PREVIS
Tenir superats 120 ECTS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES - ÀMBIT EDUCATIU

• Proporcionar  un  marc  real  pel  desenvolupament  i  aplicació  dels 
continguts  teoricotècnics  rebuts  des  de  les  diverses  matèries  del 
currículum.

• Saber detectar i diagnosticar necessitats i situacions que requereixen la 
intervenció d’un psicòleg.

• Saber  identificar  recursos  útils  que  permetin  portar  a  terme  aquesta 
intervenció.

• Que els estudiants puguin entrar en contacte amb àmbits específics en 
els quals s’exerceix el rol professional del Psicòleg.

• Adquirir actituds professionals idònies.
• Desenvolupar habilitats de cooperació i de treball en equip amb altres 

professionals.
• Prendre  consciència  dels  principis  ètics  i  del  codi  deontològic  per  a 

l’exercici de la professió. Per la qual cosa, el/la estudiant ha de conèixer 
el Codi Deontològic que regeix la professió.

• Proporcionar els recursos necessaris per a desenvolupar habilitats en la 
recerca o millora d’ocupació.
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El  Pràcticum és un element primordial  per  a la  capacitació professional.  En 
aquest, l’alumnat ha de desenvolupar i potenciar una sèrie de competències 
professionals que es concreten en l’adquisició dels següents objectius:

OBJETIUS
• Percebre i valorar la realitat dels contextos on intervé
• Dissenyar i desenvolupar actuacions professionals
• Valorar d’una manera crítica les actuacions dutes a terme
• Emprar informació científica i tecnològica
• Treballar en equip
• Assumir i defensar els valors professionals
• Dissenyar estratègies per la recerca o millora d’ocupació
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CONTINGUTS
Alguns dels continguts que s’abordaran en el pràcticum educatiu són:

• Característiques del centre de pràctiques
• Pla de formació continuada
• Paper professionalitzador del/de la psicòleg
• Els recursos per a una actuació de qualitat:  TICs, xarxes d’informació, 

etc.
• Propostes innovadores per a la millora del procés de formació
• La tutoria
• Entrevistes amb els diferents agents implicats
• El procés terapèutic i llurs implicacions
• Projectes de centre
• Autoavaluació  de  l’actuació  com  a  professional  en  un  centre  de 

pràctiques
• Models i tècniques d’intervenció psicològica
• Pla d’intervenció psicològica
• Informe tècnic de la intervenció: seguiment i avaluació
• Comunicació eficient amb els agents implicats
• Documentació psicològica
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AVALUACIÓ

L’avaluació es basarà en els següents elements:
• Portafolis/memòria de l’estudiant on es recolliran les informacions més 

rellevants  i  d’interès  per  a  valorar  el  nivell  d’obtenció  de  les 
competències,  així  com  de  la  revisió  i  implementació  del  pla  de 
pràctiques proposat pel centre col·laborador, la universitat i l’estudiant 
(40%)

• Tutories en grup o individualitzades (10%)
• Valoració  del  tutor/a  del  centre  i  del  de  la  universitat  sobre  l’actitud 

del/de la estudiant, implementació de les tasques proposades, implicació 
en el centre de pràctiques i relació amb tots els agents relacionats amb 
la seva professió (30% + 20%)

Requisits per   a superar la matèria:  
- Aprovar per separat cadascuna de les parts de la matèria amb un mínim 
del 40% del valor total que tenen. En qualsevol cas, la mitjana de totes 
les evidències haurà d’assolir almenys el 50% del valor conjunt. 
- Haver realitzat la totalitat de les hores presencials estipulades per la 
matèria en el centre de pràctiques, i un mínim del 80% de les activitats 
planificades pel tutor/a de la universitat.
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