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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21364 - Psicopatologia dels Trastorns Psicòtics
Crèdits 1 de presencials (25 hores) 2 de no presencials (50 hores) 3 de totals (75 hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Miguel Ángel Roca Bennasar
mroca@uib.es

10:00 11:00 Dimecres 12/09/2016 31/01/2017 012 Edifici
CientificoTècnic

Contextualització

Aquesta assignatura pretèn capacitar al alumne per a l'avaluació i el diagnòstic de pacients amb trastorns
mentals de caire psicòtic.

Els principals objectius son oferir dades etiopatogèniques, epidemiològiques, cliniques, de diagnòstic
diferencial i d'evolució i pronòstic de les patologies mentals psicòtiques: esquizofrènies, trastorns bipolars,
trastorns delirants crònics i demències

S'oferiran no tan sols clases teòriques sino també casos clinics pràctics que permetin una més acurada
descripció i comprensió de les esmentades patologies.

Requisits

Recomanables
Molt recomanat haver cursat i aprovat l'assignatura de Psicopatologia

Competències

Orientades als objetius de poder avaluar i diagnosticar a pacients amb trastorns mentals psicòtics:

Coneixer el objecte d'estudi de la psicopatologia, els seus fonaments i la identificació de simptomes i signes
psicopatològics

Estudiar la conducta psicopatològica en les seves diferents manifestacions i la seva vinculació amb els
diferents trastorns mentals
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Conèixer els simptomes dels trastorns mentals psicòtics mes frequents aixi com la seva prevalència i
presentació clinica de manera que es possibiliti dur a terme un diagnòstic clinic

Específiques
* CE14. Domini de la terminologia científica consubstancial als continguts del mòdul..
* CE23. Ser capaç d’identificar diferències, problemes i necessitats a diferents contextos d’aplicació

psicològica..
* CE3. Capacitat d’elaborar informes orals i escrits específics de la professió..

Genèriques
* CT17. Ser capaç de prendre decisions..
* CT1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
* CT3. Capacitat de comunicació eficaç escrita i oral..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Història del concepte de psicosi

Breu història de la construcció del concepte a la història de la psicopatologia.

Tema 2. Les esquizofrènies i les Psicosi maniaco-depressives. Les psicosi breus
Criteris nosològics, criteris diferencials dels quadres a la història de la psicopatologia

Tema 3. Trastorns esquizofrènics
Epidemiologia. Models etiopatogènics. Caracteristiques clíniques. Formes cliniques.
Diagnòstic diferencial. Curs evolutiu.

Tema 4. Trastorns delirants crònics
Epidemiologia. Models etiopatogènics. Caracteristiques cliniques. Subtipus.Diagnòstic
diferencial. Curs evolutiu

Tema 5. Trastorns bipolars.
Episodi maniac. Episodi hipomaniac. Episodi depressiu. Episodi mixte. Epidemiologia. Models
etiopatogènics. Caracteristiques cliniques. Diagnòstic diferencial. Curs evolutiu. Ciclotimia:
concepte i caracteristiques

Tema 6. Trastorns esquizoafectius
Epidemiologia. Caracteristiques cliniques. Diagnòstic diferencial. Curs evolutiu. Relació amb
els trastorns esquizofrènics i els trastorns bipolars.

Tema 7. Demències
Epidemiologia. Caracteristiques cliniques. Diagnòstic diferencial. Formes de demència.
Psicopatologia i demències.

Tema 8. Trastorns psicòtics i classificació

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Nosologies actuals i futures i els quadres psicòtics.DSM-5. CIE-10, CIE-11.

Metodologia docent

Volum de treball
A la taula següent se presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de
treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 Crèdit ECTS
= 25 hores de treball de l'alumnat).

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teoriques.
Classes magistrals

Grup gran (G) Contingut del temari de l'assignatura 15

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Presentació de material clinic. Discussió en grups. 8

Avaluació Examen global Grup gran (G) Examen mitjançant prova objectiva 2

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 la 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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Repás del tractat a l'assignatura, a les classes teòriques i al material pràctic 30

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Revisió bibliogràfica Elaborar una revisió bibliogràfica sobre un aspecte concret del temari,d'
acord a les bases de dades internacionals obertes i centrada exclusivament
en revisions sistemàtiques i/o metanàlisi. La revisió tindrá els següents
apartats: Introducció breu amb la pregunta formulada/ metodologia de la
recerca a les bases de dades/ justificació de la selecció de 2 revisions
sistemàtiques o metanàlisi/ Resum dels 2 articles seleccionats/ Conclusions

20
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per aprovar l'assignatura l'alumne haurà d'obtenir al manco 5 ó més punts al examen global final.

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Presentació de material clinic. Discussió en grups.
Criteris d'avaluació Comentaris en grup de casos clinics

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen global

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Examen mitjançant prova objectiva
Criteris d'avaluació Prova objectiva de preguntes tancades amb 4 opcions de resposta

Percentatge de la qualificació final: 50%

Revisió bibliogràfica

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Elaborar una revisió bibliogràfica sobre un aspecte concret del temari,d' acord a les bases de dades

internacionals obertes i centrada exclusivament en revisions sistemàtiques i/o metanàlisi. La revisió tindrá
els següents apartats: Introducció breu amb la pregunta formulada/ metodologia de la recerca a les bases de
dades/ justificació de la selecció de 2 revisions sistemàtiques o metanàlisi/ Resum dels 2 articles seleccionats/
Conclusions

Criteris d'avaluació Originalitat del tema, qualitat de la recerca a les basesde dades internacionals obertes

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Vallejo J. Introducción a la psiquiatria y a la psicopatologia. Barcelona: Masson, 2011
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Bibliografia complementària

DSM-5. Madrid: Panamericana, 2015.

Altres recursos

Al llarg del curss'anirán penjant a Campus Extens documents i articles que serviran de bibliografia
complementària


