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Informació general de l'assignatura

Denominació PSICOGERONTOLOGIA

Codi 102950

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia 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 RIBES CASTELLS, RAMONA ANA

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició català
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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

RIBES CASTELLS, RAMONA ANA ramona.ribes@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Comprendre les diferents dimensions del procés d'envelliment sa.
Conèixer els processos de guanys i pèrdues en l'envelliment, promocionant els programes per un
envelliment actiu.
Conèixer els desafiaments que comporta la vellesa en les societats desenvolupades.
Valorar els principals condicionants de salut i malaltia en la persona gran.
Desenvolupar habilitats per a l'avaluació cognitiva, funcional i afectiva de les persones grans.
Conèixer les necessitats i els diferents tipus de dispositius i serveis que s'ofereixen a les persones grans en
situació de dependència.
Desenvolupar  estratègies professionals  per a l’optimització  del desenvolupament a través de programes
d’intervenció en la persona gran en situació de dependència.

Anàlisi de les dimensions i processos de desenvolupament i canvi en l’envelliment.
Comprensió dels condicionants de salut i malaltia en la persona gran.
Capacitat per identificar les característiques del desenvolupament normal i patològic en l’envelliment.
Habilitat per analitzar i interpretar els resultats de l’avaluació cognitiva, funcional i mental de la
persona gran.
Capacitat d’adequació dels programes d’intervenció psicogerontològica en funció de les demandes i 
necessitats de la persona gran.
Aplicació crítica i reflexiva  dels coneixements adquirits en casos pràctics.

Competències

Competències bàsiques:

Capacitat del CB3 per recopilar i interpretar dades rellevants (normalment dins  de la seva àrea d'estudi) per fer
judicis que incloguin  reflexió sobre  temes rellevants  de  caràcter social, científic o  ètic.

Competències generals:

CG4 Reconeix les diferents perspectives teòriques  sobre els temes en què  treballes,  comenta  les conclusions i
pren decisions.

CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions rellevants.

CG8 Identificar i avaluar les pròpies competències, habilitats i coneixements d'acord amb els estàndards  de  la
professió. 

CG9 Reconèixer la diversitat i la diferència com a  element estructural  de l'ésser  humà, alhora que reconeix,
comprèn i respecta la complexitat cultural de la societat actual.

Competències específiques:

CE1 Identificar i analitzar les característiques i necessitats de les persones, grups i organitzacions, així   com  els
contextos rellevants per al servei sol·licitat.

Pla CE2 l'avaluació de programes i/o   inintervencions psicològiques,seleccionant  els indicadors i tècniques
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apropiades.

CE3 Aplicar tècniques de recollida d'informació, obtenir dades rellevants per a l'avaluació de programes i/o
 intervencions psicològiques.

CE4 Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

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

CE7 Facilitar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, tenint  en compte els diferents
contextos de relació professional.

CE8 Elaborar els serveis tècnics, orals i  escrits, sobre els resultats del procés d'avaluació, la recerca o els
serveis exigits, respectant el compromís ètic  necessari per a la difusió del coneixement psicològic.

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

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

Competències transversals:

CT1 Adquirir una comprensió adequada i l'expressió  oral i  escrita del català i del castellà

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

CT5 Adquireix nocions essencials del pensament científic

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Conceptes bàsics de psicogerontologia. Demografia i epidemiologia de l’envelliment. 

Tema 2. Biologia de l’envelliment. Salut i malaltia. Processos físics i repercussions psicològiques: imatge corporal,
dona i envelliment.

Tema 3. Processos cognitius i envelliment.  L’envelliment exitós, el pensament post formal, la saviesa i la
creativitat.

Tema 4. Desenvolupament socioafectiu i de la personalitat en les persones grans. Enfocaments en l’estudi de la
personalitat. Emocions, afectivitat i sexualitat en persones grans. Problemes de salut mental.

Tema 5. La promoció de l’envelliment actiu i saludable. Benestar subjectiu i qualitat de vida en les persones grans.

Tema 6. Avaluació psicogerontològica: cognitiva, funcional i emocional.

Tema 7. Intervenció psicològica en persones grans en processos de dependència.

Tema 8. L'acompanyament a les cuidadores de persones grans en processos de dependència.

Eixos metodològics de l'assignatura

El desenvolupament de la matèria es realitzarà a través de diferents tipologies d’activitats:

Classes teòric presencials
Classes pràctiques i/o seminaris
Elaboració de treballs individuals i/o en grup
Tutories individuals i/o en grup
Lectura i anàlisi de documents
Visites a centres residencials i associacions
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

set activitat
hores de treball

presencials                                         no presencials

1 tema 1 4 6

2  4 6

3 tema 2 4 6

4  4 6

5 tema 3 4 6

6  4 6

7 tema 4 4 6

8  4 6

9 tema 5 4 6

10  4 6

11 tema 6 4 6

12  4 6

13 tema 7 4 6

14  4 6

15 tema 8 4 6

16 avalauació   

 

Sistema d'avaluació

Hi ha dues modalitats d'avaluació

L'avaluació continua  de la matèria consta de les següents evidències:

Anàlisi lectures amb un pes  del 20% en l’avaluació final.
Activitats pràctiques ( aplicació proves, anàlisi de casos, visites..etc)  amb un pes del 50% en l'avaluació
final.
Prova individual, amb un pes del 30% en l’avaluació final.

Per  sumar la nota de la prova individual a les altres dues evidències, cal obtenir un mínim de 5 punts sobre 10.  

Els criteris d'avaluació de cadascuna de les evidències, així com les dates d'entregues  es facilitaran a l'inici de la
matèria.

Al ser avaluació contínua, es faran lliuraments parcials de les evidències al llarg del semestre.

A partir de l'acord  de la comissió de graus i màsters de la FEPTS (27 de gener de 2021)  s'aplicarà la
qualificació de "no presentat"  sempre que l'alumne hagi realitzat un percentatge de menys del 30% de les
activitats d'avaluació de l'assignatura. En el cas que hagi realitzat un 30% o més de les activitats d'avaluació,
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es posarà en l'acta la qualificació que li correspongui.

Avaluació única

L’estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici del semestre i acollir-se a la
modalitat d’avaluació alternativa. Per fer-ho, haurà de presentar una instància a secretaria en el termini fixat i
aportar documentació justificativa d’activitat laboral i/o altres situacions personals.
La modalitat d’avaluació alternativa inclou  una prova individual sobre 8 punts i lectures obligatòries sobre 2 punts.
Caldrà obtenir un mínim de 5 punts per superar la matèria.

Per les persones que hagin d'optar a recuperació de la prova individual ( en qualsevol de les dues modalitats), la
nota final màxima  de la matèria serà un 5 sobre 10.
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Revistes especialitzades

Revista Española de Geriatría y Gerontología
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International Journal of Aging and Human Development

NEURAMA - Revista electrónica de psicogerontología
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