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Temari:

I. Introducció

- Introducció conceptual a la psicologia evolutiva i del desenvolupament
- Les diferents teories de la Personalitat i del Desenvolupament. 
- La P. Ev. com disciplina científica
- Factors del desenvolupament

II. Desenvolupament Psicològic de 0 a 12 anys

-Desenvolupament prenata i del neonat
- Desenvolupament de 0 a 2 anys: desenvolupament físic i psicomotor, cognitiu 
socialització, desenv. del llenguatge.
- Desenv. De 2 a 6-7 anus: psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.
- Desenv. De 6-7 a 11-12 anys: desen. cognitiu. Desenv. de la socialització, llenguatge i 
personalitat.

III. Desenvolupament de l'adolescència

Presentació:

OBJECTIUS:

- Proporcionar a l'alumne/a els coneixements bàsics en relació al desenvolupament 
evolutiu de totes les etapes de la vida humana.
- Donar a conèixer els principals continguts de les teories del desenvolupament.
- La projecció d'aquests coneixements en els diferents camps d'intervenció professional 
del Treballador Social.
- Adquirir una metodologia de treball que fomenti el pensament crític.
- Adquisició d'instruments teòrics-pràctics per a la indagació de les diferents etapes de la 
psicologia evolutiva.
- Proporcionar una visió articulada de la dinàmica de la personalitat, les etapes de la 
seva formació i els mecanismes del seu funcionament. S'estudia a la persona com un 
ésser dinàmic que es relaciona amb el món i amb si mateix d'una forma activa.

METODOLOGIA:

Continguts teòrics complementats amb treballs pràctics, facilitant la participació dels 
alumnes amb comentaris, intercanvi d'opinions i debats.

CLASSES PRÀCTIQUES:

Durant el curs es desenvoluparan en l’aula classes pràctiques, impartides en dos grups 
d’alumnes, sota l’orientació de la professora de l’assignatura, en les quals es plantejaran 
problemes i qüestions relacionades amb l’exercici professional i la temàtica 
desenvolupada. Els continguts i l'avaluació de la part pràctica s'explicarà detingudament 
el primer dia de classe.



- Conceptualització general
- Desenv. cognitiu i aprenentatge
- Desenv. de la personalitat
- Desenv. social: família, companys, escola

IV. Desenvolupament de l'edat adulta i vellesa

- Perspectives teòriques
- Funcionament cognitiu
- Factors biològics, psicològics i socials

Forma d'avaluació:

Els coneixements dels alumnes s'avaluaran amb prova objectiva. Superat aquest 
examen es tindrà en compte la qualificació obtinguda en les classes pràctiques. La nota 
final s'obtindrà amb la qualificació de la part teòrica (70%) i la part pràctica (30%).
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