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Desenvolupament psicosocial de la persona

4002 

6 ECTS 

1er curs-1er trimestre

Castellà, català, anglès

Meritxell Puyané Oliva

34 

931696501 

mpuyane@tecnocampus.cat

Després de les classes per temes puntuals. Cita  previa petició per 
mail i confirmació
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Després de les classes per temes puntuals. Cita  previa petició per 
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Presentació de l’assignatura 

 

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria del grau en Infermeria, la qual pretén 

en primer lloc, que l'alumne adquireixi un coneixement sobre el desenvolupament humà de les 

persones en general, i més concretament sobre els aspectes psicomot

desenvolupament interpersonal al llarg de la vida; en segon lloc, té la intenció d'establir les bases 

d'una comunicació efectiva amb els pacients i familiars, així com estratègies d'autocu

Es considera que amb els coneixements adquirits per el/la futur/a infermer/a obtindrà major 

compressió del desenvolupament de la persona i recursos psicològics per gestionar millor la seva 

professió laboral. 

Requisits previs 

 

És una assignatura que es cursa en el primer trimestre

l'alumne pren contacte per vegada pri

requisits previs de superació de matèries prèvies per part de l'estudiant

 

Competències adquirides 

 

Les competències a desenvolupar per l'estudiant de Grau d'Infermeria dins d'aquesta assignatura 
es presenten a continuació diferenciant

Competències generals (Llibre Blanco del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA; 2004):

Dins de les competències generals, es desenvolupessin competències instrumentals, 
interpersonals i sistèmiques. 

Competències instrumentals:

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi: pretén que l'estudiant conegui les etapes de desenvolupament de 
la persona, i determini quin és el seu paper en la cura de la mateixa en cada etapa del 
desenvolupament. 

G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general: l'estudiant haurà de conèixer 
les seves competències en la cura emocional de les persones.

G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa: exposició de casos clínics individual i 
grupal. Entrevistes a pacients reals i simulats, amb presentació i discussió dins de l'aula.

Competències interpersonals

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques: valoració d'à
pacients, en el maneig emocional i la gestió de les nostres pròpies emocions.

 

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria del grau en Infermeria, la qual pretén 

en primer lloc, que l'alumne adquireixi un coneixement sobre el desenvolupament humà de les 

persones en general, i més concretament sobre els aspectes psicomotors, socials, afectius, i de 

desenvolupament interpersonal al llarg de la vida; en segon lloc, té la intenció d'establir les bases 

d'una comunicació efectiva amb els pacients i familiars, així com estratègies d'autocu

coneixements adquirits per el/la futur/a infermer/a obtindrà major 

compressió del desenvolupament de la persona i recursos psicològics per gestionar millor la seva 

És una assignatura que es cursa en el primer trimestre del primer any del grau, precisament quan 

l'alumne pren contacte per vegada primera amb la disciplina infermera i per tant no precisa de 

requisits previs de superació de matèries prèvies per part de l'estudiant 

a desenvolupar per l'estudiant de Grau d'Infermeria dins d'aquesta assignatura 
es presenten a continuació diferenciant-se en competències generals i específiques.

Competències generals (Llibre Blanco del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA; 2004):

s competències generals, es desenvolupessin competències instrumentals, 
 

Competències instrumentals: 

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi: pretén que l'estudiant conegui les etapes de desenvolupament de 
n és el seu paper en la cura de la mateixa en cada etapa del 

G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general: l'estudiant haurà de conèixer 
les seves competències en la cura emocional de les persones. 

l i escrita en la seva llengua nativa: exposició de casos clínics individual i 
grupal. Entrevistes a pacients reals i simulats, amb presentació i discussió dins de l'aula.

Competències interpersonals 

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques: valoració d'àrees de millora, a través d'entrevistes a 
pacients, en el maneig emocional i la gestió de les nostres pròpies emocions. 

 

 

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria del grau en Infermeria, la qual pretén 

en primer lloc, que l'alumne adquireixi un coneixement sobre el desenvolupament humà de les 

ors, socials, afectius, i de 

desenvolupament interpersonal al llarg de la vida; en segon lloc, té la intenció d'establir les bases 

d'una comunicació efectiva amb els pacients i familiars, així com estratègies d'autocura personal. 

coneixements adquirits per el/la futur/a infermer/a obtindrà major 

compressió del desenvolupament de la persona i recursos psicològics per gestionar millor la seva 

del primer any del grau, precisament quan 

i per tant no precisa de 

a desenvolupar per l'estudiant de Grau d'Infermeria dins d'aquesta assignatura 
se en competències generals i específiques. 

Competències generals (Llibre Blanco del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA; 2004): 

s competències generals, es desenvolupessin competències instrumentals, 

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi: pretén que l'estudiant conegui les etapes de desenvolupament de 
n és el seu paper en la cura de la mateixa en cada etapa del 

G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general: l'estudiant haurà de conèixer 

l i escrita en la seva llengua nativa: exposició de casos clínics individual i 
grupal. Entrevistes a pacients reals i simulats, amb presentació i discussió dins de l'aula. 

rees de millora, a través d'entrevistes a 
 



 

 

Competències sistèmiques 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica: mitjançant l'aplicació de models teòrics 

a contextos reals simulats. 

G26. Habilitat per al treball autònom: desenvolupat a través de la preparació dels materials 

necessaris per implementar els treballs sol·licitats.

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008):

E12. Capacitat per mantenir la dignitat, pr

E15. Capacitat per considerar les cures emocionals, físics i personals, incloent satisfer les 

necessitats de confort, nutrició i higiene personal i permetre el manteniment de les activitats 

quotidianes (utilitzant les habilitats).

E16. Capacitat per respondre a les necessitats personals durant el cicle vital i les experiències de 

salut o malaltia. Per ex; dolor, eleccions vitals, invalidesa o en el procés de mort imminent 

(utilitzant les habilitats...). 

E17. Capacitat per informar, educar i supervisar a pacients i cuidadors i les seves famílies 

(utilitzant les habilitats). 

E24. Coneixement rellevant i capacitat per aplicar resolució de problemes i presa de decisions.

E27. Capacitat per permetre que els pacients i els 

preocupacions i interessos, i que puguin respondre adequadament. Per e

psicològica, espiritual o físicament.

E29. Capacitat per usar adequadament les habilitats de consell (tècniques de comunicació pe

promoure el benestar del pacient).

E31. Capacitat per reconèixer l'ansietat, l'estrès i la depressió.

E32. Capacitat per donar suport emocional i identificar quan són necessaris el consell d'un 

especialista o altres intervencions.

Resultats de l’aprenentatge 

Respecte als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

1. Conèixer el procés de desenvolupament humà i afectiu de la persona al llarg de la vida.

2. Saber quins són els aspectes bàsics en la psicologia evolutiva 
l'adolescència, l'adultesa i la vellesa.

3. Formar-se en habilitats bàsiques de comunicació que faciliti una relació terapèutica 
compassiva amb el pacient i la família.

4. Dotar-se d'estratègies de prevenció i maneig de l'estrès.

5. Empoderament de

 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica: mitjançant l'aplicació de models teòrics 

G26. Habilitat per al treball autònom: desenvolupat a través de la preparació dels materials 

necessaris per implementar els treballs sol·licitats. 

Competències específiques (ORDRE CIN/2134/2008): 

12. Capacitat per mantenir la dignitat, privadesa i confidencialitat del pacient.

15. Capacitat per considerar les cures emocionals, físics i personals, incloent satisfer les 

necessitats de confort, nutrició i higiene personal i permetre el manteniment de les activitats 

s habilitats).  

16. Capacitat per respondre a les necessitats personals durant el cicle vital i les experiències de 

dolor, eleccions vitals, invalidesa o en el procés de mort imminent 

t per informar, educar i supervisar a pacients i cuidadors i les seves famílies 

24. Coneixement rellevant i capacitat per aplicar resolució de problemes i presa de decisions.

27. Capacitat per permetre que els pacients i els seus cuidadors expressin les seves 

preocupacions i interessos, i que puguin respondre adequadament. Per ex; emocional, social, 

psicològica, espiritual o físicament. 

29. Capacitat per usar adequadament les habilitats de consell (tècniques de comunicació pe

promoure el benestar del pacient). 

31. Capacitat per reconèixer l'ansietat, l'estrès i la depressió. 

32. Capacitat per donar suport emocional i identificar quan són necessaris el consell d'un 

especialista o altres intervencions. 

Respecte als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

Conèixer el procés de desenvolupament humà i afectiu de la persona al llarg de la vida.

Saber quins són els aspectes bàsics en la psicologia evolutiva de la infància, 
l'adolescència, l'adultesa i la vellesa. 

se en habilitats bàsiques de comunicació que faciliti una relació terapèutica 
compassiva amb el pacient i la família. 

se d'estratègies de prevenció i maneig de l'estrès. 

de les capacitats de la figura del infermer/a. 

 

 

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica: mitjançant l'aplicació de models teòrics 

G26. Habilitat per al treball autònom: desenvolupat a través de la preparació dels materials 

ivadesa i confidencialitat del pacient. 

15. Capacitat per considerar les cures emocionals, físics i personals, incloent satisfer les 

necessitats de confort, nutrició i higiene personal i permetre el manteniment de les activitats 

16. Capacitat per respondre a les necessitats personals durant el cicle vital i les experiències de 

dolor, eleccions vitals, invalidesa o en el procés de mort imminent 

t per informar, educar i supervisar a pacients i cuidadors i les seves famílies 

24. Coneixement rellevant i capacitat per aplicar resolució de problemes i presa de decisions. 

seus cuidadors expressin les seves 

emocional, social, 

29. Capacitat per usar adequadament les habilitats de consell (tècniques de comunicació per 

32. Capacitat per donar suport emocional i identificar quan són necessaris el consell d'un 

Respecte als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de: 

Conèixer el procés de desenvolupament humà i afectiu de la persona al llarg de la vida. 

de la infància, 

se en habilitats bàsiques de comunicació que faciliti una relació terapèutica 



 

 

Activitats formatives i metodologia

 

La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els 

crèdits assignats a casa una de les activitats i les co

d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne en classe, el treball interactiu 

amb la resta dels seus companys, així com un aprenentatge autònoma f

 

Activitat ECTS

Sessions Plenàries 2

Seminaris i Pràctiques 2,5

Estudi i treball 

autònom 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodologia 

La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els 

crèdits assignats a casa una de les activitats i les competències que en elles es treballen. A través 

d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne en classe, el treball interactiu 

amb la resta dels seus companys, així com un aprenentatge autònoma fora d'ella.

ECTS Metodologia 

2 Classes magistrals, dirigides al debat i 

aclariment de continguts, i a discussió 

sobre lectures. 

,5 Treballs en grup per a l'estudi de casos. 

Sessions presencials amb material 

audiovisual. Preparació i exposició de 

situacions simulades. Activitats 

d'aprenentatge cooperatiu. Role-playings

,5 Lectures d'articles i llibres recomanats. 

 

 

La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els 

mpetències que en elles es treballen. A través 

d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne en classe, el treball interactiu 

d'ella. 

Competències 

G1, G3, G11, E16, 

E17, E31 

playings 

G11, G26, E12, E15, 

E16, E17 

G1, G5, G11, G26, 

E16, E17 



 

 

Sistema d’avaluació de l’adquisició

 

L’avaluació de les competències 

Activitat que s’avalua 

Prova escrita sobre els continguts treballats en les sessions 

plenàries. Examen teòric de preguntes curtes amb diverses 

opcions de resposta. És necessari obtenir una nota mínima 

de 5 en aquest examen per optar a aprovar l'assignatura. 

Treballs grupals. Exposició de les situacions treballades en 

seminaris, tallers i pràctiques. 

Treball individual. Avaluació qualitativa a través d'entrevista 

d'un pacient o familiar. 

Assistència als seminaris o tallers.

 

Sistema de recuperació 

 

Hi haurà un examen de recuperació que 

notes de seminaris, treballs per fer mitja amb l'examen de 

hauran de cursar l'assignatura al següent any però no es guardarà cap nota.

La falta d'assistència no justificada a 3 o  més de  

l'assignatura, no podent presentar

 

 

 

 

 

 

 

 

de l’adquisició de les competències 

s competències es distribuirà de la següent manera:  

Percentatge 

de la nota 

Prova escrita sobre els continguts treballats en les sessions 

plenàries. Examen teòric de preguntes curtes amb diverses 

opcions de resposta. És necessari obtenir una nota mínima 

de 5 en aquest examen per optar a aprovar l'assignatura.  

50% 

Exposició de les situacions treballades en 

seminaris, tallers i pràctiques.  

20% 

Treball individual. Avaluació qualitativa a través d'entrevista 20% 

Assistència als seminaris o tallers. 10% 

aurà un examen de recuperació que es farà a principi del següent trimestre i es guardaran les 

notes de seminaris, treballs per fer mitja amb l'examen de recuperació. En el cas de suspendre 

hauran de cursar l'assignatura al següent any però no es guardarà cap nota.  

ncia no justificada a 3 o  més de  seminaris o tallers comportarà el suspens en 

l'assignatura, no podent presentar-se a l'examen final. 

 

 

Competències 

avaluades 

G1, G3, G4, G11 

G1, G20, E12, E15, 

E17 

G1, G4, G21, G25, 

G26, E15, E16 

G1, G6, G10, G12, 

G30 

es farà a principi del següent trimestre i es guardaran les 

recuperació. En el cas de suspendre 

 

seminaris o tallers comportarà el suspens en 



 

 

Descripció dels continguts 

 

La matèria s'estructura en 2 unitats. La primera unitat va dirigida a conèixer el desenvolupament 

humà, des del punt de vista de la Psicologia Evolutiva; mentre que la segona unitat, està enfocada 

en aspectes de la psicologia de la salut en general, en l'aprenentatge d'habilitats de comunicació i 

gestió d'emocions del pacient, i de si mateix.

TEMARI DE L'ASSIGNATURA:

UNITAT I: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUP

Tema 1. Les teories sobre el desenvolupament.
 
Tema 2. La infància. 
 
Tema 3. L'adolescència.  
 
Tema 4. Adultesa i vellesa. 
 
UNITAT II: ASPECTES PSICOSOCIALS DE LES RELACIONS HUMANES

Tema 5. Processos de comunicació

Tema 6. La comunicació amb el pacient

Tema 7. Equilibri psicosocial i situacions de canvi vital

Tema 8. Comportament i salut

Tema 9. Avaluació i tècniques d’intervenció psicosocial

 

SEMINARIS, ACTIVITATS, TALLER

 

1. Anàlisi del documental: 

2. L’obesitat infantil 

3. Els estereotips de gènere i salut

4. L’anorèxia i la bulímia. 

5. La violència de gènere

6. Cuidant als cuidadors

7. La comunicació pacient

8. Aspectes psicològics del dolor

9. Seminari d’activitat preventiva: la gimnàstica hipopressiva

10. Seminari de relaxació 

 

La matèria s'estructura en 2 unitats. La primera unitat va dirigida a conèixer el desenvolupament 

humà, des del punt de vista de la Psicologia Evolutiva; mentre que la segona unitat, està enfocada 

de la psicologia de la salut en general, en l'aprenentatge d'habilitats de comunicació i 

gestió d'emocions del pacient, i de si mateix. 

TEMARI DE L'ASSIGNATURA: 

UNITAT I: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUP 

1. Les teories sobre el desenvolupament. 

ASPECTES PSICOSOCIALS DE LES RELACIONS HUMANES 

ema 5. Processos de comunicació 

ema 6. La comunicació amb el pacient 

ema 7. Equilibri psicosocial i situacions de canvi vital 

ema 8. Comportament i salut 

ema 9. Avaluació i tècniques d’intervenció psicosocial 

S, ACTIVITATS, TALLERS: 

Anàlisi del documental: “La aventura de la vida comienza” 

Els estereotips de gènere i salut 

a. L’apologia per internet 

La violència de gènere 

Cuidant als cuidadors 

La comunicació pacient-professional 

Aspectes psicològics del dolor 

Seminari d’activitat preventiva: la gimnàstica hipopressiva 

Seminari de relaxació  

 

 

La matèria s'estructura en 2 unitats. La primera unitat va dirigida a conèixer el desenvolupament 

humà, des del punt de vista de la Psicologia Evolutiva; mentre que la segona unitat, està enfocada 

de la psicologia de la salut en general, en l'aprenentatge d'habilitats de comunicació i 
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