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RESUM
Conèixer l'estructura i funcionament del centre on es desenvolupen les pràctiques.
Conèixer les diferents problemàtiques pròpies de l'àmbit de la intervenció psicològica, farmacològica i
social, així com els recursos necessaris per a la seva avaluació.
Conèixer els mètodes d'intervenció en diferents problemàtiques pròpies d'un professional de la salut
(metge, psicòleg) o de l'àmbit social. Saber gestionar les relacions professionals amb els interessats /
afectats. Conèixer tècniques de treball en equip. Conèixer els aspectes rutinaris i menys atractius de la
professió. Conèixer el component ètic i els principis deontològics de l'exercici de la professió. Conèixer
els límits d'actuació professional en l'àmbit de la intervenció psicològica, farmacològica o social en funció
de la titulació de procedència.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Tenir cursats els mòduls anteriors

COMPETÈNCIES
2096 - M.U. en Investig,Tractam.Patol.Associades Drogodep. 10-V.1
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
- Ser capaç de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural
dins una societat basada en el coneixement.
- Aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb les
drogodependències.
- Demostrar una comprensió sistemàtica del camp de les drogodependències i el domini de les
habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb el dit camp.
- Concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació amb serietat
acadèmica.
- Elaborar plans de prevenció en drogodependències basats en l'evidència científica i en funció dels
patrons de consum en un determinat moment.
- Aportar tècniques comunitàries i individuals en la planificació de programes de prevenció en
coordinació amb entitats públiques sanitàries i socials.
- Avaluar i diagnosticar problemes específics i concrets en drogodependències, en l'àmbit individual i
familiar.
- Intervindre d'una forma especialitzada, en funció de la procedència de l'alumne, per mitjà de
tècniques socials, psicològiques i/o farmacològiques.
- Identificar trastorns de personalitat associats amb drogodependències.
- Saber en cada moment que tipus de patologies orgàniques podria estar associada a una droga
especifica i plantejar actuacions concretes de prevenció y/o tractament.
- Concretar programes d'intervenció individual i comunitària amb l'objectiu de reduir danys en aquelles
persones amb esta malaltia.
- Conéixer els diferents sistemes d'atenció sanitaris i socials a fi de promoure el tractament,
rehabilitació i reinserció dels drogodependents.
- Conéixer l'estructura i funcionament del centre on es desenrotllen les pràctiques.
- Conéixer les distintes problemàtiques pròpies de l'àmbit de la intervenció psicològica, farmacològica i
social, així com els recursos necessaris per a la seua avaluació.
- Conéixer els mètodes d'intervenció en diferents problemàtiques pròpies d'un profesinonal de la salut
(medique, psicòleg) o de l'àmbit social. Habilitat: Saber aplicar estratègies d'intervenció.
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Saber gestionar les relacions professionals amb els interessats/ afectats.
Conéixer tècniques de treball en equip.
Conéixer els aspectes rutinaris i menys atractius de la professió.
Conéixer els límits d'actuació professional en l'àmbit de la intervenció psicològica, farmacològica o
social en funció de la titulació de procedència.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Conèixer l'estructura i funcionament del centre on es desenvolupen les pràctiques.
Conèixer les diferents problemàtiques pròpies de l'àmbit de la intervenció psicològica, farmacològica i
social, així com els recursos necessaris per a la seva avaluació.
Conèixer els mètodes d'intervenció en diferents problemàtiques pròpies d'un professional de la salut
(metge, psicòleg) o de l'àmbit social. Saber gestionar les relacions professionals amb els interessats /
afectats. Conèixer tècniques de treball en equip. Conèixer els aspectes rutinaris i menys atractius de la
professió. Conèixer el component ètic i els principis deontològics de l'exercici de la professió. Conèixer
els límits d'actuació professional en l'àmbit de la intervenció psicològica, farmacològica o social en funció
de la titulació de procedència.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Elaboració de treballs individuals
Realització de Pràctiques externes
TOTAL

Hores
120,00
50,00
325,00
495,00

% Presencial
100
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Pràctica supervisada de l'avaluació, diagnòstic i intervenció (en funció del títol de procedència) a
realitzar amb usuaris que demanen tractament al centre on l'alumne realitza les seves pràctiques
externes.
• Sessions de tutorització individual
• Anàlisi de situacions, casos i problemes rellevants
• Realització d'informes de valoració de casos.
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AVALUACIÓ
- Avaluació continua amb el tutor intern.
- Presentació d'informes periòdics.
- Presentació de memòria final relacionada, si s'escau, amb el treball fi de Màster on s'exposarà
l'estructura i funcionament del lloc de pràctiques, la relació d'activitats exercides i les conclusions a què
s'ha arribat.
- La valoració tindrà en compte l'informe del tutor extern, l'assistència a tutories, els informes periòdics i
la memòria final presentada

REFERÈNCIES

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
Les modificacions i adaptacions que es requerisquen s'establiran d'acord amb les directrius de la UV i el
ADEIT.
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