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Informació general de l'assignatura

Denominació DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA

Codi 102931

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 PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2019-20

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

PETREÑAS CABALLERO,
CRISTINA

cristina.petrenas@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Profunditzar  en els processos del desenvolupament psicològic en el període infantil dels 0-6 anys, en el
context família i social.

2. Conèixer el concepte actual d’atenció primerenca i la seva evolució històrica.
3. Conèixer i reflexionar sobre els diferents models teòrics que fonamenten l’atenció primerenca.
4. Conèixer i comprendre les condicions que envolten el desenvolupament prenatal, perinatal i post natal, així

com, la importància de la detecció i la intervenció primerenca.
5. Conèixer els fonaments de l’atenció primerenca.
6. Adquirir recursos per afavorir la inclusió social dels infants amb dificultats.

Competències

Competències bàsiques:

CB3 Capacitat per reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica.

CB5 Saber desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d’autonomia.

 

Competències generals:

CG1 Desenvolupar la capacitat d’adaptació a noves situacions i resoldre problemes d’una forma efectiva.

CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions pertinents.

CG7 Actuar amb creativitat, cultura de recerca i de comunicació professional.

CG9 Reconèixer la diversitat i la diferència com a element estructural de l’ésser humà, a la vegada que es
reconegui, comprengui i respecti la complexitat cultural de la societat actual.

 

Competències específiques:

CE5 Dissenyar i aplicar una estratègia/pla d’intervenció psicològica, en funció dels contextos o serveis demanats.

CE6 Respondre i actuar de forma 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.

 

Competències transversals:

C15 Adquirir nocions essencials del pensament científic.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Una revisió del desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys

Tema 2. Fonaments teòrics de l’atenció primerenca

Tema 3. Població diana de l’Atenció Primerenca (discapacitat, prematuritat, TEA, trastorns del llenguatge) i àmbits
d’actuació (Educació, Serveis Socials i Salut)

Tema 4. Avaluació, diagnòstic i intervenció en atenció primerenca

Tema 5. L’atenció primerenca en les famílies

Eixos metodològics de l'assignatura

Les sessions es plantejaran a nivell teòric-pràctic. S’empraran diferents metodologies: classes magistrals,
seminaris de lectures, classe inversa, resolució de casos, visionats i anàlisi de vídeos,  debats, visites de
professionals, entre d’altres. Serà necessària la participació activa i reflexiva de l’alumnat.

Les tutories individuals seran una eina de suport al procés d’aprenentatge.

Es considerarà el sakai com a eina de debat i per tal de compartir recursos que puguin ser interessants pel
procés d’aprenentatge.

Les sessions seran participatives i es promourà l’autogestió del procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

DATES RELLEVANTS Lliuraments

25 de febrer Lliurament Pràctica 1

24 de març Lliurament Pràctica 2

21 d’abril Lliurament Pràctica 3

5 de maig Lliurament Pràctica 4

19 de maig Lliurament Pràctica 5

19 de maig Lliurament evidència d’avaluació 1- Article Científic

18 i 19 de maig Pòster i exposició oral de l’article

2 de juny Prova escrita

Sistema d'avaluació

A2

AVALUACIÓ CONTÍNUA

L’avaluació té un caràcter continu, per tant, l’assistència regular a classe i l’elaboració i lliurament dins de les dates
establertes de les tasques que s’especifiquen com a evidències d’avaluació de l’assignatura són obligatòries per
superar-la.

Les evidències d’avaluació són:

A1. Elaboració d’un article científic sobre un estudi d’un cas.
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Valor ponderat: 29% de la nota final

A2. Pòster i exposició oral de l’article.

Valor ponderat: 17% de la nota final

A3. Seminaris i activitats pràctiques.

Valor ponderat: 25% de la nota final

 A4. Prova escrita. 

Valor ponderat: 29% de la nota final de l’examen

REQUISITS PER APROVAR L’ASSIGNATURA

Al campus virtual estarà penjat des de l’inici de l’assignatura els diferents criteris d’avaluació per a
les evidències A1, A2 i A3.
No es pot recuperar cap de les 4 evidències d’avaluació ja que valen menys d’un 30%.
Per aprovar l’assignatura és imprescindible: aprovar totes les evidències d’avaluació amb una nota
igual o superior a 5.  

És un requisit indispensable la correcció lingüística i formal en les produccions escrites (
http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf). En la fonamentació dels treballs escrits és imprescindible
acollir-se a fonts acadèmiques, correctament citades d’acord amb la normativa APA. Aquests errors expressius o
la presentació incorrecta repercutiran en la qualificació de la matèria.

AVALUACIÓ ÚNICA PELS ESTUDIANTS AMB FEINA ACREDITADA

Només es poden acollir aquell alumnat que compti amb l’aprovació per part de la comissió pertinent i el permís per
a fer l’avaluació única.

Les evidències d’avaluació seran:

A1. Elaboració d’un article científic sobre un estudi d’un cas.

Valor ponderat: 40% de la nota final

 A2. Prova escrita. 

Valor ponderat: 60% de la nota final de l’examen

AVALUACIÓ PELS ESTUDIANTS AMB NEE

Condició: certificat de discapacitat o de tenir alguna dificultat específica d’aprenentatge.

El professorat de l’assignatura podrà modificar el sistema d’avaluació i la realització d’activitats presencials, i no
presencials, en funció de les Necessitats Educatives Específiques de cada alumne, sempre consensuat amb la
comissió d’Atenció a la Diversitat de la UdL.

Bibliografia i recursos d'informació

Aranda, R. (2008). Atención temprana en educación infantil. Bilbao: Wolters Kluwer

Berger, K.S. (2007). Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. Madrid: Editorial Medica Panamericana

Cristóbal, C., Fornós, A., Giné, C., Mas, J. y Pegenaute, F. (2010). La atención temprana. Un compromiso con la
infancia y sus familias. Barcelona: Editorial UOC.

Pérez- López, J. y Brito de la Nuez, A. (2004). Manual de Atención Temprana. Madrid: Ediciones Piramide

Robles, M. A. y Sánchez- Teruel, D. (2011). Evaluación e intervención en atención infantil temprana: hallazgos
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recientes y casos prácticos. Jaén: Universidad de Jaén.
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