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Informació general de l'assignatura

Denominació AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL

Codi 102823

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

9

Grups 1GG,2GM

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació ALSINET MORA, CARLES

Departament/s PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, Anglès

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits Horari de tutoria/lloc

ALSINET MORA, CARLES alsinet@pip.udl.cat 5,4

SUBARROCA BULLICH, SANDRA ssubarroca@pip.udl.cat 5,4

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Conèixer els conceptes i teòries bàsiques de l'avaluació i l'intervenció psicosocial

- Aplicar les principals teòries i mètodes d'intervenció per l'anàlisi o la comprensió dels moments en que s'ha
d'executar l'acció social

- Analitzar i interpretar les realitats socials des dels principals paradigmes de la psicologia social

Competències

- Coneixemnt de les bases de l'avaluació i l'intervenció des de la perspectiva de la psicologia social, mitjançant
l'evolució històrica i els marcs teòrics

- Anàlisi dels fonaments de l'avaluació i el tractament des de la intervenció psicosocial

- Capacitat per entendre les situacions resultants de l'interacció psicosocial

- Anàlisi dels diferents àmbits de l'intervenció i l'avaluació psicosocial

- Comunicació verbal i escrita en la llengua materna

- Capacitat crítica, d'anàlisi i síntesi

- Resolució de problemes i presa de decisions

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducció a l'avaluació i la intervenció psicosocial

2. Avaluació de les necessitats i els problemes socials

3. Paradigmes d'atenció a les persones

4. Aproximació a la qualitat de vida de les persones: Benestar social, benestar psicologic i psicologia positiva

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats Formative (1er Semestre)

1. Classes presencials teòriqyes

2. Classes pràctiques i seminaris en grups mitjans
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3. Elaboració de treballs individuals i en grup

4. Lectures i videos obligatoris

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les classes es realizaran dues hores de GG i una hora de GM

Sistema d'avaluació

Per superar l'assignatura serà necessari aprovar (5) les dues parts.

Avaluació del primer semestre (Puntuació sobre 100)

1. Examen dels continguts teòrics (40%)

2. Realització d'una història de vida (25%)

3. Presentació treball: Dia Mundial (10%)

4. Dossier de les pràctiques de classe (25%)

Bibliografia i recursos d'informació

Es facilitarà a l'inici del curs
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