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Informació general de l'assignatura

Denominació PSICOLOGIA COMUNITÀRIA

Codi 102936

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia (R 2016) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ALSINET MORA, CARLES

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALSINET MORA, CARLES carles.alsinet@udl.cat 0

CORONA CALVET, EMILIA ecorona@paeria.cat 3

SAIZ CAYUELA, CRISTINA cristisaiz@gmail.com 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Adquirir un coneixement bàsic de la teoria i pràctica que s'empra en la Psicologia comunitària

Comprendre i respectar la pluralitat de models teòrics de la Psicologia comunitària

Ser capaç d'utilitzar els instruments metodològics propis de la psicologia comunitària

Saber com realitzar un diagnòstic i una avaluació comunitària

Ser capaç de planificar una intervenció comunitària en els diferents camps d'aplicació

Competències

Competències bàsiques:

CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències Generals:

CG2 Desenvolupar la capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i col·laborar de manera eficient amb altres
professionals.

CG10 Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències Específiques:

CE1 Identificar i analitzar les característiques i les necessitats de les persones, grups i organitzacions, així com
dels contextos rellevants per al servei que se sol·licita.

CE2 Planificar l'avaluació dels programes i / o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques
adequats.

CE6 Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte les actituds i valors de la professió,
així com el seu codi ètic i deontològic, en tots i cadascun dels processos d'intervenció.

CE7 Proporcionar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, tenint en compte els
diferents contextos de relació professional.
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CE8 Elaborar informes tècnics, orals i escrits, sobre els resultats del procés d'avaluació, de la recerca o dels
serveis demandats, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.

CE9 Fer servir les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per
accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental.

CE10 Gestionar, analitzar i interpretar dades en els marcs dels coneixements disciplinaris propis dels diferents
àmbits de la psicologia.

CE11 Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, aplicació i interpretació dels resultats derivats dels
diferents mètodes d'investigació psicològica.

Competències Transversals:

CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Conceptualització i desenvolupament històric de la Psicologia Comunitària

Objectiu de la Psicologia Comunitària i els models teòrics

instruments metodològics

Diagnòstic i avaluació comunitària

Intervenció comunitària i camps d'aplicació

Eixos metodològics de l'assignatura

 

Classes magistrals

Treball escrit

Aprenentatge basat en problemes (ABP)

Seminaris

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 Hores destinades a l'activitat formativa i percentatge de presencialitat

Classes teòriques presencials: 30h 100%
Classes pràctiques presencials: 15h 100%
Assistència a tutories individuals / grupals: 5h 100%
Elaboració de treballs / informes individuals / grupals: 45h 0%
Estudi i preparació de les classes i proves d'avaluació: 45h 0%

Sistema d'avaluació

Ponderació mínima i Ponderació màxima de les evidències
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Proves escrites / exàmens: 20% - 60%

Proves pràctiques / aplicades: 20% - 60%

Treballs realitzats per l'estudiant relacionats amb les activitats d'aprenentatge: 20% - 60%

Altres activitats (assistència i participació a classe / fòrums, debats virtuals, etc.): 10% - 30%
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