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Introducció

Aquesta Guia d'estudi de Psicopatologia d'adults té com a objectiu general ori-

entar a l'alumne a introduir-se en el camp de la Psicopatologia. Es tracta

d'un material de guia i referència que ha de servir de pont entre el materi-

al de l'assignatura i la docència de l'equip de professors de l'assignatura. A la

Guia a més d'un resum i aclariments sobre els conceptes claus de l'assignatura

l'alumne trobarà com ha de treballar els diferents continguts per tal d'assolir

les competències de l'assignatura i recollides al pla docent de la mateixa. La

Guia juntament amb la feina docent del professorat es configura llavors con

un element clau en el procés ensenyament-aprenentatge de l'assignatura de

Psicopatologia.

Psicopatologia d'adults és una assignatura bàsica del Grau de Psicologia per-

tanyent a l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics. Els seus

continguts es fonamenten en el cos de coneixements de la psicopatologia ge-

neral de l'adult. Consta de 6 crèdits.

La Psicopatologia és la disciplina científica que estudia els trastorns mentals

tant des d'una vessant descriptiva (diagnòstic, classificació, simptomatologia,

etc.) com des d'una vessant explicativa (etiopatogénia, factors de vulnerabili-

tat, models i teories, etc.).

L'assignatura de Psicopatologia està estretament relacionada amb altres assig-

natures del pla d'estudis com ara Avaluació psicològica d'adults, Psicologia de

les diferències individuals, Tècniques d'intervenció i tractament psicològic, i

Avaluació i intervenció clínica en adults. D'altra banda, els coneixements pre-

vis aportats per la psicologia del desenvolupament són de gran rellevància ja

que recullen la perspectiva de la normalitat, perspectiva que caldrà tenir molt

en compte per a l'abordatge de l'anormalitat psicològica.

La Psicopatologia és una disciplina bàsica que pretén aportar fonamentació

científica a disciplines aplicades, principalment a la psicologia clínica i a la

psiquiatria. En aquest sentit, els continguts de l'assignatura es projecten espe-

cialment en l'àmbit de la prevenció, diagnòstic i intervenció en salut mental.

Tanmateix, la comprensió del psiquisme humà és essencial en qualsevol àmbit

d'aplicació de la psicologia (escolar, comunitari, de les organitzacions...) i, per

tant, aquesta assignatura contribueix a la formació integral del psicòleg inde-

pendentment de quina sigui la seva especialització professional posterior.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Bases conceptuals de la psicopatologia i sistemes de classificació

1. La psicopatologia com a ciència: objecte d'estudi, aproximació històrica,

criteris d'anormalitat i models teòrics

2. Sistemes actuals de classificació dels trastorns mentals: CIE i DSM

Mòdul didàctic 2
Semiologia de les funcions psicològiques

1. Introducció a la semiologia

2. Psicopatologia de la consciència

3. Psicopatologia de l'atenció i l'orientació

4. Psicopatologia de la memòria

5. Psicopatologia de la percepció

6. Psicopatologia del pensament i el llenguatge

7. Psicopatologia de l'afectivitat

8. Psicopatologia de la psicomotricitat

Mòdul didàctic 3
Psicopatologia clínica

1. Trastorns psicòtics

2. Trastorns de l'estat d'ànim

3. Trastorns d'ansietat

4. Histèria

5. Trastorns de la personalitat

6. Trastorns de la sexualitat

7. Trastorns de l'alimentació
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