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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22201 - Psicologia del Desenvolupament
Crèdits 0.12 presencials (3 Hores) 5.88 no presencials (147 Hores) 6 totals (150

Hores).
Grup Grup 50, 2S, Online, GEDS(Campus Extens)
Semestre Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

José Antonio Pérez Castelló

pep.perez@uib.es

13:00h 14:00h Dijous 23/09/2010 28/07/2011 15 de Beatriu

de Pinòs

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Social Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau de Pedagogia Formació Bàsica Primer curs Grau
Grau de Treball Social Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura "Psicologia del Desenvolupament" és una assignatura fonamental per a entendre el
canvi psicològic i social que es produïx en el subjecte durant tota la vida. La funció d'aquesta assignatura
és comprendre l'evolució ontogenètica (el desenvolupament psicològic) de les persones des dels primers
anys de la seva vida, fins a la senectut, així com aprendre el que significa de forma general el concepte
'desenvolupament'. Els continguts d'aquesta matèria tenen a veure amb els canvis psicològics que es
produeixen i que estan relacionats amb la variable edat. És una disciplina que intenta explicar els canvis
emocionals, cognitius, lingüístics i socials al llarg de la vida de les persones. Qualsevol individu que treballi
amb subjectes que presenten algun problema en algun dels àmbits esmentats, ha de tenir una idea bàsica
de què, com i quan es produïxen aquests canvis. Precisament per aquest motiu els continguts d'aquesta
assignatura han de ser fonamentals per a un futur educador social.

L'assignatura Psicologia del Desenvolupament s'imparteix durant el segon semestre del primer curs del
Grau d'Educació Social i els seus continguts es poden considerar un aprenentatge fonamental per a la
formació dels futurs professionals. Es tracta d'una assignatura de formació bàsica, i forma part del mòdul
"Fonaments teòrics", i també de la matèria "Fonaments Psicològics", la qual a la vegada esta composada
per dues assignatures: aquesta que tractem i "Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions" (bàsica
de branca). Amb aquesta assignatura es pretén que l'alumnat aprengui els principals conceptes i teories
explicatives del desenvolupament durant tot el cicle vital. Així mateix es pretén que els estudiants obtenguin
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uns coneixements generals de les diferents dimensions evolutives: cognitiva, emocional, social i de la
personalitat durant la infància. Igualment s'analitzaran els canvis psicofisiològics, cognitius, emocionals i
psicosocials en l'adolescència, en l'edat adulta i en la vellesa. D'aquesta forma, es podrà disposar de elements
teòrics i aplicats sobre el procés de maduració psicològica que s'experimenta al llarg de la vida, i també
del procés d'envelliment i adaptació al mateix. La seva finalitat és que l'alumnat tengui prou coneixements
sobre el desenvolupament durant el cicle vital, de tal manera que aquests coneixements li permetin realitzar
amb major facilitat programacions en l'àmbit de la intervenció socioeducativa. Igualment es vol fomentar el
reconeixement de les variables individuals i contextos que influeixen en el desenvolupament i reflexionar
sobre l'optimització del desenvolupament. Per altra part, cal dir que comprendre els conceptes bàsics, les
teories explicatives del desenvolupament i les diferents dimensions evolutives al llarg del cicle vital, es
fonamental pels estudiants, tant per els cursos posteriors de la titulació, com pel seu desenvolupament
personal, social i professional.

Requisits

No hi ha requesits, ja que és tracta d'un assignatura bàsica de primer curs.

Competències

L'assignatura "Psicologia del Desenvolupament" té com a principal objectiu contribuir a l'adquisició dels
coneixements necessaris perquè l'alumne conegui com es produïx el desenvolupament psicològic durant tot
el cicle vital. Aquests continguts estan relacionats amb les competències que ha de desenvolupar un educador
social, els quals estan determinats pel pla d'estudis.

Específiques

1. Conèixer els supòsits pedagògics i biopsicosocials que estan en la base dels processos d'intervenció
socioeducativa, així com les característiques fonamentals dels entorns d'intervenció (CE3)..

Genèriques

1. Habilitats per a potenciar les relacions interpersonals i entre grups (CT10).
2. Capacitat d'anàlisi i síntesi (CT1).
3. Capacitat d'organització i planificació (CT2).
4. Capacitat critica i autocritica (CT7).

Continguts

Aquest és el programa des de el que es treballarán els continguts relacionats amb l'assignatura.

Continguts temàtics
Tema 1. La psicologia del desenvolupament
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Aquest és un tema introductori en el qual s'explicaran els conceptes i definicions que expliquen
què és la psicologia del desenvolupament. Es repasarám així mateix els principals factors que
produïxen el canvi en el subjecte amb el pas del temps i la seva relació amb les diferents etapes
evolutives. Es veurà quin és el concepte de desenvolupament i la relació entre aquest concepte
i la cultura i l'educació, així com la influència dels contextos del desenvolupament. Igualment
es farà un breu repàs a les principals teories.

Tema 2. El canvi i l'organització psicològica a la infància
Els continguts d'aquest tema tenen a veure en general amb: el desenvolupament psicomotor,
físic, cognitiu, lingüístic, social, afectiu i de la personalitat de l'infant. L'explicació del tema
es farà per fomentar el coneixement, anàlisi, i identificació dels mecanismes, diferències,
problemes i necessitats psicològiques dels nins des de la triple perspectiva de la descripció,
l'explicació i l'optimització d'aquests canvis i tenint en compte els contextos als quals es
vinculen: la família, l'escola, els iguals.

Tema 3. El canvi i l'organització psicològica a l'adolescència
Els continguts d'aquest tema tenen a veure en general amb: els canvis psicofísics de la pubertat,
els canvis a la cognició i a la moral, els canvis a les seves relacions socials (família i amics,
parella), i a la personalitat (crisi d'identitat) de l'adolescent. L'explicació del tema es farà
per fomentar el coneixement, anàlisi, i identificació dels mecanismes, diferències, problemes
i necessitats psicològiques dels adolescents des de la triple perspectiva de la descripció,
l'explicació i l'optimització d'aquests canvis i tenint en compte els contextos als quals es
vinculen: la família, l'escola, els iguals i la societat i la cultura en la que es desenvolupen.

Tema 4. El canvi i l'organització psicològica a la vida adulta
Els continguts d'aquest tema tenen a veure en general amb: el procés de convertir-se en una
persona adulta i de l'evolució del subjecte dins l'amplitud de la vida adulta. Es parlarà del
període de transició jove-adult, i de la primera i segona etapa de la vida adulta. En aquest sentit
es veurà quin és el concepte de maduresa, els canvis físics i fisiològics, la transformació de
la intel·ligència i el proces de transformació personal en relació a l'afectivitat i al mon social
i cultural que envolta al subjecte. Es a dir, l'accés al mon laboral, la recerca d'una parella
estable, la paternitat, l'atenció i cura dels pares grans, etc. L'explicació del tema es farà per
fomentar el coneixement, anàlisi, i identificació dels mecanismes, diferències, problemes i
necessitats psicològiques dels adults des de la triple perspectiva de la descripció, l'explicació
i l'optimització d'aquests canvis i tenint en compte els contextos als quals es vinculen: la
família, la feina, els amics i la parella, els fills, els pares i la societat i la cultura en la que
es desenvolupen.

Tema 5. El canvi i l'organització psicològica a la senectud
Els continguts d'aquest tema tenen a veure en general amb: el procés d'envelliment. Es parlarà
del envelliment com a un proces diferencial. En particular es repassarà el proces biològic de
l'envelliment: la transformació de la memòria i altres capacitats cognitives, la transformació
física del cos que acompanya a l'envelliment. Els canvis a la personalitat de la persona gran
lligats als canvis psicosocials: la desconnexió social, la desvinculació del mon professional,
la pèrdua de les amistats, etc. L'explicació del tema es farà per fomentar el coneixement,
anàlisi, i identificació dels mecanismes, diferències, problemes i necessitats psicològiques de
les persones grans des de la triple perspectiva de la descripció, l'explicació i l'optimització
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d'aquests canvis i tenint en compte els contextos als quals es vinculen: la jubilació, la família,
els amics i la parella, els fills, i la societat i la cultura en la que es desenvolupen.

Metodologia docent

Aquí es descriuen les activitats de treball previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i
avaluar les competències estrablertes per a la mateixa. Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball
personal de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte Campus Extens on line, dedicat a l'ensenyament
flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Per aquest motiu,
exceptuant l'examen final, totes les activitats es fan a distància.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Avaluació Examen Global Grup gran (G) Aquest és l'examen final de la assignatura. Amb ell es pretén validar
l'estudi realitzat des de casa per l'alumnat durant el curs. Els materials
a estudiar es corresponen amb els materials lliurats o recomanats pel
professor. Les referències bibliogràfiques relatives a aquest material es
podran trobar en l'eina telemàtica de Moodle.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi dels continguts del
temari

Els alumnes han d'estudiar pel seu compte els materials lliurats o referenciats pel
professor i que siguin relatius als temes 2,3,4,i 5. D'aquests continguts els alumnes seran
examinats a l'examen global final que serà presencial. Aquests materails es poden trobar
a l'eina telemàtica Moodle.

Estudi i treball
autònom en grup

Projecte WebQuest El tema 1er de l'assignatura es treballarà en forma de projecte col·laboratiu de
construcció del coneixement a través de la tècnica de treball "WebQuest". Els alumnes,
supervisats i controlats pel professor, hauran de crear els continguts d'aquest tema. Per
a això s'utilitzarà l'eina "Wiki" de la plataforma docent Moodle.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Debat pràctic sobre temes
d'actualitat

Coincidint amb l'inici i finalització de l'assignatura, es treballarà d'una forma pràctica
i aplicada, a través de l'eina telemàtica de Moodle (fòrum) sobre temes d'actualitat en
psicologia del desenvolupament. El professor aportarà el tema i un document inicial
que serveixi de base de discussió. Sobre aquests materials els alumnes han de debatre i
buscar informació i documental addicional.

Estimació del volum de treball

A continuació es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i no
presencial planificat en relació a les hores i als crèdits.
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 3 0.12 2

Avaluació Examen Global 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 147 5.88 98
Estudi i treball autònom individual Estudi dels continguts del temari 90 3.6 60

Estudi i treball autònom en grup Projecte WebQuest 37 1.48 24.67

Estudi i treball autònom individual o en grup Debat pràctic sobre temes d'actualitat 20 0.8 13.33

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assigntaura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments i activitats d'avaluació. A la taula que hi ha a continuació es descriu per a cada activitat el
procediment d'avaluació, la tipologia (recuperable:R, no recuperarble:NR), els criteris d'avaluació i el seu
pes a la qualificació de l'assignatura. Exceptuant l'examen global final totes les activitats (projecte WebQuest
i debat pràctic sobre temes d'actualitat) d'aquesta assignatura son de tipus continu. Si es suspèn alguna de les
activitats continues es podrà recuperar al període d'avaluació extraordinària que hi haurà al final del semestre.

Es considerarà que l'assignatura està aprovada sempre que cada una d'aquestes tres activitats d'avaluació
també ho estigui. Si alguna d'elles està suspesa es guarda la nota de les que estiguin aprovades, però nomes
durant el curs actual.

IMPORTANT :
L'alumnat ha de ser conscient que, segons s'exposa al Reglament Acadèmic de la Universitat de les Illes
Balears (Article 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura;
en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin
passar com a propis de l'alumnat (plagi d'altres treballs, copiar i enganxar parts de contingut extret de la
Xarxa en un treball sense citar les fonts, copiar treball d'Internet i entregar-los com a propis, etc.). Concórrer
en un frau d'aquest tipus pot arribar a suposar, en funció de la gravetat del fet, l'automàtica qualificació de
"suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

Examen Global

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Aquest és l'examen final de la assignatura. Amb ell es pretén validar l'estudi realitzat des de casa per

l'alumnat durant el curs. Els materials a estudiar es corresponen amb els materials lliurats o recomanats pel
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professor. Les referències bibliogràfiques relatives a aquest material es podran trobar en l'eina telemàtica de

Moodle.

Criteris d'avaluació Grau d'aprofundiment i estudi dels temes. Assimilació dels continguts. Nivell de fonamentació teòrica.

Originalitat d'anàlisis. Grau d'ampliació feta pel propi alumne a partir de la documentació.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Projecte WebQuest

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció El tema 1er de l'assignatura es treballarà en forma de projecte col·laboratiu de construcció del coneixement

a través de la tècnica de treball "WebQuest". Els alumnes, supervisats i controlats pel professor, hauran de

crear els continguts d'aquest tema. Per a això s'utilitzarà l'eina "Wiki" de la plataforma docent Moodle.

Criteris d'avaluació Captació de les paraules claus desl textes. Capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre el contingut dels textes.

Capacitat de saber relacionar conceptes. Claredat expositiva: grau i qualitat de les intervencions escrites.

Capacitat de dialogar i d'expressar les idees pròpies. Capacitat de treball cooperatiu en grup.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Debat pràctic sobre temes d'actualitat

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Coincidint amb l'inici i finalització de l'assignatura, es treballarà d'una forma pràctica i aplicada, a través

de l'eina telemàtica de Moodle (fòrum) sobre temes d'actualitat en psicologia del desenvolupament. El

professor aportarà el tema i un document inicial que serveixi de base de discussió. Sobre aquests materials

els alumnes han de debatre i buscar informació i documental addicional.

Criteris d'avaluació Capacitat de debatre, de buscar informació, de comprendre la informació enviada pels companys o pel

professor. Capacitat de lligar la informació amb els continguts teòrics de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Aquests són els recursos bibliogràfics bàsics per cursar l'assignatura. Al'eina telemàtica Moodle es podràn
veure els que són més recomanables per a cada tema, així com aquells que calen per fer les activitats.
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