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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

El coneixement i la comprensió de l’ésser humà des d’una perspectiva ocupacional requereixen el 

reconeixement de les característiques psicològiques i de desenvolupament que diferencien cada 

etapa del cicle vital i les seves interaccions amb el funcionament ocupacional. Així mateix, la 

identificació de les característiques de les possibles alteracions en cadascuna de les etapes i les seves 

implicacions en l'acompliment ocupacional permeten incorporar aquesta perspectiva al procés de 

valoració i d’intervenció, adaptant-lo al moment de desenvolupament en què es troba la persona. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Psicologia Evolutiva juntament amb l’assignatura de Psicologia General i de la Salut permetran al 

futur terapeuta ocupacional de tenir com a referència el desenvolupament evolutiu de l’ésser humà 

relacionat amb l’ocupació. Aquest coneixement serà d’utilitat a l’hora d’avaluar la repercussió d’una 

alteració del desenvolupament en l’acompliment ocupacional de la persona, en qualsevol etapa del 

seu cicle vital. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

No hi ha cap recomanació prèvia. 
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OBJECTIU/S 

•  Descriure els elements conceptuals que caracteritzen les principals teories 

explicatives sobre el desenvolupament humà. 

•  Identificar les característiques de les diferents etapes de desenvolupament des del 

naixement fins a la vellesa d’acord amb les diferents teories.  

•  Identificar les interaccions entre les diferents àrees de desenvolupament.  

•  Relacionar els resultats de les interaccions amb l'acompliment ocupacional.  

•  Identificar les característiques evolutives de les alteracions possibles en cadascuna de 

les etapes. 

•  Relacionar els elements que caracteritzen les possibles alteracions amb l'acompliment 

ocupacional del nen. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE4. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència 

professional, prestant especial importància a l’aprenentatge de manera autònoma de nous 

coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat. 

CE4.4. Identificar punts forts i punts febles respecte al propi procés d'aprenentatge generant 

propostes de millora en relació amb el mateix. 

CE6. Demostrar que comprèn els fonaments conceptuals de la naturalesa ocupacional de l’ésser 

humà i l’acompliment ocupacional de les seves ocupacions al llarg del cicle vital. 

CE6.1. Descriure i identificar els coneixements de la Psicologia del desenvolupament 

relacionats amb l'ocupació de l'ésser humà d’acord amb les característiques de les 

diferents etapes del cicle vital. 

CE7. Demostrar que comprèn i reconeix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, 

ocupació significativa, dignitat i participació. 

CE7.1. Descriure i relacionar factors psicològics amb la salut així com la seva interacció amb el 

benestar, valors i implicació de la persona. 
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CE12. Realitzar l’avaluació del funcionament ocupacional adequada a les necessitats d’individus i 

poblacions. 

CE12.8. Identificar les característiques de processos psicològics implicats en el funcionament 

ocupacional així com la seva incidència en el mateix. 

CE12.9. Relacionar possibles alteracions del desenvolupament evolutiu amb les seves 

repercussions en l’àmbit funcional de la persona i d'acord amb la seva etapa 

evolutiva. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT4. Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

CT5. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball. 

CONTINGUTS  

UNITAT 1: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ  

•  Desenvolupament històric de la psicologia evolutiva  

• Principals models i teories en psicologia evolutiva 

• Des de la concepció fins al naixement: una nova etapa de l’evolució psicològica  

• Etapes de l’evolució psicològica: 1a, 2a i 3a infància, pubertat i adolescència, adultesa 

i vellesa.  

UNITAT 2: DESENVOLUPAMENT HUMÀ DES D'UNA VISIÓ DE LA TERÀPIA OCUPACIONAL  

• Comportament ocupacional  

• Desenvolupament motor  

• Desenvolupament i integració sensorial  

• Joc  

• Acompliment ocupacional  

• Comportament ocupacional al llarg del cicle vital  
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• Repercussions de diferents alteracions del desenvolupament evolutiu al llarg de la 

infància sobre l’acompliment ocupacional de l’infant 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 56,0 2,2 CE4.4, C6.1, CE 7.1, CE12.8, CE12.9, CT4, CT5

Supervisades 11,0 0,4 CE4.4, CE12.8, CE12.9, CT5

Autònomes 79,0 3,2 CE4.4, CE6,1, CE7.1, CE12.8, CE12.9, CT4, CT5

TOTAL 146,0 5,8  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant:  

1. Lliurament de treballs en grup (40% de valor de l’assignatura). Consta de dues parts: La 
primera té un valor del 25% i pertany a la Unitat I i la segona d’un 15% pertany a la Unitat II.  

2. Presentacions i exercicis a l’aula (10% del valor de l’assignatura) 
3. Prova escrita (50% del valor de l’assignatura): Unitat I i Unitat II 

 

Criteris per aprovar l’assignatura  

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5.  

S’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en la prova escrita. 

A més s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en la mitjana de les notes dels treballs escrits 

d’ambdues Unitats (I i II) i de la presentació pública del treball de la Unitat II. 

S’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en la prova escrita de cada unitat. 

Calendari de les activitats d’avaluació 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà  a l’inici d’aquesta. 

Revisió de les activitats d’avaluació 

Els resultats de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma 

Moodle. 
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Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant hagi realitzat/presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura.  

Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula o successives) 

La prova de síntesi consisteix en un examen escrit. L’estudiant, que opti a aquesta prova, ha 

d’informar per escrit a la coordinadora de l’assignatura al llarg dels 15 primers dies d’haver iniciat 

la primera classe.  

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 40% 0,0 0,0 CE4.4, CE7.1, CT4, CT5

Exposicions/discussions a l'aula 10% 2,0 0,1 CT4

Proves escrites 50% 2,0 0,1 CE6.1, CE7.1, CE12.8, CE12.9

TOTAL 4,0 0,2

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa  

RECUPERACIÓ 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 a la prova escrita pot optar a la prova escrita de 
recuperació.  

Per a la resta d’activitats d’avaluació no hi ha opció a recuperació. 

L’estudiant, que opti a prova de síntesi, té opció a recuperació. 

Només es pot optar a recuperar una activitat d’avaluació si aquesta s’ha realitzat prèviament.  

La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 

 

 

 

 



 

 

  
PSICOLOGIA EVOLUTIVA 2020-2021 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 6  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Berk L. E. Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice-Hall; 1999.  

Bofill P, Tizón J. Qué es el psicoanálisis. Barcelona: Herder; 1994. 

Castellví P. Teories i models: introducció a la psicologia evolutiva i educativa. Barcelona: 
Enciclopedia Catalana: Universitat Ramon Llull; 1994. 

Erikson EH. Infancia y sociedad. Buenos Aires: Hormé; 1983.  

Erikson EH. El ciclo vital completado. Barcelona: Paidos; 2000. 
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