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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES III

Codi 102940

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia (R 2016) 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació SANSO GALIAY, CLARA MARIA

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

GARCES MARTIN, RAQUEL raquel.garces@udl.cat 4,6

JANÉS CARULLA, JUDIT judit.janes@udl.cat 1,6

PERA GUARDIOLA, VANESSA
MARIA

vanessa.pera@udl.cat 1,6

RAMOS PERDIGUES, SONIA sonia.ramos@udl.cat 5,2

SANSO GALIAY, CLARA MARIA clara.sanso@udl.cat 0

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aprofundir en un dels àmbits realitzat a les pàctiques I i II o conèixer un tercer àmbit professional de la
psicologia.
Percebre y valorar la realitat de la Psicologia en l'àmbit professional.
Dissenyar i desenvolupar actuacions professionals en els diferents àmbits de la Psicologia.
Valorar d'una manera crítica les actuacions del psicòleg/a.
Aprendre a fer un ús correcte i apropiat de la informació científica i tecnològica.
Assolir les competències necessàries per a poder treballar en equip.
Assumir i defensar els valors professionals.
Dissenyar estratègies en la recerca o en la millora de l'ocupació.

Competències

Competències generals:

1. Proporcionar un marc real per al desenvolupament i aplicació dels continguts teoricotècnics rebuts des de les
diverses matèries del currículum.

2. Saber detectar i diagnosticar necessitats i situacions que requereixen la intervenció d'un psicòleg.

3. Saber identificar recursos útils que permetin dur a terme aquesta intervenció.

4. Conèixer els diferents àmbits en els quals s'exerceix el rol professional del Psicòleg.

5. Adquirir actituds professionals idònies.

6. Desenvolupar habilitats de cooperació i de treball en equip amb altres professionals.
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7. Ser conscient dels principis ètics i del codi deontològic per a l'exercici de la professió.

8. Proporcionar els recursos necessaris per desenvolupar habilitats en la recerca o millora d'ocupació. 

 

Competències professionals:

1. Capacitat d’iniciativa i innovació.

2. Capacitat d’adaptació a noves situacions per resoldre problemes d’una manera efectiva.

3. Capacitat comunicativa.

4. Capacitat de percepció i valoració de la realitat

5. Capacitat per dissenyar i desenvolupar actuacions professionals

6. Capacitat per valorar d'una manera crítica les seves actuacions

7. Capacitat per manejar informació científica i tecnològica

8. Capacitat per treballar en equip

9. Capacitat per assumir i defensar els valors professionals.

10.Capacitat per dissenyar estratègies en la recerca.

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Característiques del centre de pràctiques.

2. Pla de formació continuada.

3. Paper professionalitzador del psicòleg.

4. Els recursos per a una actuació de qualitat: TIC, xarxes d'informació, etc.

5. Propostes innovadores per a la millora del procés de formació.

6. Gestió per competències.

7. La tutoria, entrevistes amb famílies.

8. El procés terapèutic i les seves implicacions.

9. Projectes de centre.

10.Autoavaluació de l'actuació com a professional en un centre de pràctiques.

11.Models i tècniques d'intervenció psicològica.

12.Pla d'intervenció psicològica.

13.Informe tècnic de la intervenció: seguiment i avaluació.

14.Síndromes mentals, manifestacions clíniques i indicis de gravetat.
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15.Síndromes tòxics per fàrmacs, en particular drogues d'abús.

16.Comunicació eficient amb el pacient.

17.Documentació psicològica.

18.Organització de l'assistència psicològica.

19.Eines psicodiagnòstiques.

Eixos metodològics de l'assignatura

L'alumne/a realitzarà les seves activitats formatives en un centre extern a la FEPTS. 

L'estudiant realitzarà la seva activitat en contextos reals de treball, on coneixerà l’organització i ambient laborals, la
normativa a la feina tant a nivell d’horaris com de drets i deures derivats del treball, on haurà d’aprendre a treballar
tant individualment com en equip, i on serà necessari que els coneixements adquirits al llarg de la seva formació
aflorin i s’apliquin i utilitzin els principis ètics i deontològics per a l’exercici de la professió.

Així mateix, l'alumne realitzarà diferents tutories i seminaris amb el seu tutor de la FEPTS per a valorar el seu
procés d'aprenentatge.

 

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Veure calendari pràctiques III
(http://www.psicologia.udl.cat/export/sites/Psicologia/.content/documents/1920/gps3_1920_v1.pdf)

Sistema d'avaluació

1. Portafolis de l'estudiant on es recolliran les informacions més rellevants i d'interès per 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%) 

2. Tutories en grup o individualitzades. (20%)

3. Valoració del tutor de centre sobre l'actitud de l'estudiant, implementació de les tasques proposades, implicació
en el centre de pràctiques i relació amb tots els agents relacionats amb la seva professió. (40%) 

Bibliografia i recursos d'informació

Veure la bibliografia de les guies docents de totes les assignatures realitzades durant el Grau i, en especial, de les
assigantures relacionades a l'àmit escollit per a realitzar les pràctiques.
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