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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21300 - Psicologia General
Crèdits 2.08 presencials (52 Hores) 3.92 no presencials (98 Hores) 6 totals (150

Hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens 70/30)
Semestre Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Jorge Pich Solé

jpich@uib.cat
11:00h 14:00h Dimecres 01/02/2010 30/06/2010

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau en Psicologia Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura és introductòria als estudis de Psicologia i per això comença exposant els trets
diferencials d'aquesta disciplina. S'ubica l'estudi del comportament humà entre les ciències naturals i socials
i es descriuen les aplicacions professionals que, iniciades ja fa un segle amb els tests mentals, configuren
un ventall que s'estén en l'àmbit de la clínica, l'educació i les organitzacions. Aquest objectiu introductori es
completarà a primer curs amb Història de la Psicologia (l'altra matèria integrada en el Mòdul de 'Psicologia:
Història, Ciència i Professió').
En la segona part de l'assignatura es defineix la naturalesa de l'activitat psíquica (la ment autoconscient) i es
presenta la Psicologia General com l'estudi empíric dels processos mentals de naturalesa afectiva i cognitiva
que participen en la regulació del comportament intel·ligent. L'amplitud d'aquest objecte ha generat branques
especialitzades estudiades com a matèries separades (Psicologia Cognitiva, Evolutiva i Social). S'analitzarà
la integració dels paradigmes conductista (Estímul - Resposta Condicionada) i computacional (Computació
- Representació Simbòlica) en el marc de la Psicologia General, així com els lligams més amples de la
Psicologia amb les Neurociències.

Requisits
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Competències

Específiques

1. CE4. Comprender las leyes y principios básicos que rigen los procesos psicológicos, su dinámica e
interrelación, e identificar los factores que influyen a cada uno de los procesos mentales..

2. CE9. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología y todos sus ámbitos de
aplicación..

3. CE21. Ser capaz de delimitar las competencias propias de un psicólogo..

Genèriques

1. CT2. Capacidad de autocrítica y asunción de responsabilidades: saber valorar la propia situación
personal, conocer las propias competencias y limitaciones, y actualizar destrezas y conocimientos..

2. CT3. Capacidad de comunicación eficaz oral y escrita..
3. CT12. Desarrollar un compromiso ético y social, mostrando sensibilidad hacia los problemas de las

personas y las comunidades..

Continguts

Continguts temàtics

Unitat Didàctica 1. Els orígens de la Psicologia

Tema 1. Primeres teories sobre les funcions cerebrals i sorgiment de la tradició psicomètrica

Tema 2. Ciència de la vida mental o predicció de la conducta' Bases racionalistes i associacionistes
dels primers paradigmes psicològics

Unitat Didàctica 2. La consolidació del coneixement psicològic

Tema 3. Psicologia General: concepte, diversificació teòrica i llindars amb les ciències de la
naturalesa i les ciències socials

Tema 4. Psicologia Aplicada: evolució dels camps d'aplicació professional i relacions amb la
pràctica mèdica i educativa

Unitat Didàctica 3. La naturalesa de l'activitat psíquica

Tema 5. Orígens i funcions de l'activitat conscient

Tema 6. Concepció del Subjecte (Self) en els diversos paradigmes psicològics

Unitat Didàctica 4. La regulació del comportament

Tema 7. Nivells d'anàlisi de la conducta (biològica, mental i cultural) i el seu paper en l'explicació
de les conductes normals i pertorbades

Tema 8. Processos psicològics bàsics i la seva participació en la conducta socialment integrada
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Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe Magistral Grup gran (G) Es desenvoluparan els continguts del temari i es presentaran les lectures
recomanades amb pautes per orientar el treball d'estudi no presencial. Es
faran 39 sessions repartides en 3 classes d'una hora cada setmana

Classes pràctiques Pràctiques
presencials

Grup mitjà (M) Es faran 7 sessions pràctiques a raó d'una hora cada quinze dies per
alumne. Es dedicaran quan sigui necessari a Tutories ECTS (activitats
d'orientació, seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge d'un grup
reduït d'estudiants)

Avaluació Proves objectives
(test)

Grup gran (G) Es faran quatre proves objectives, una després de cada Unitat Didàctica.
Cada prova constarà de 20 preguntes de tipus test relacionades amb el
continguts exposats a les classes magistrals. La durada de cada prova serà
de 15 minuts (1 hora presencial total)

Avaluació Proves de
desenvolupament

Grup gran (G) Es faran dues proves de desenvolupament. La primera després de les
Unitats 1 i 2 i l'altra després de les Unitats 3 i 4. En cada prova s'hauran de
desenvolupar temes directament relacionats amb les lectures obligatòries.
La durada de cada prova serà d'una hora (2 hores presencials totals)

Avaluació Examen Global Grup gran (G) Es realitzarà una prova final corresponent a la convocatòria oficial i una
altra de recuperació. Aquesta prova constarà de dues parts. La primera
constarà de 40 preguntes de test amb continguts corresponents al contingut
de les classes magistrals. En la segona s'hauran de desenvolupar temes
directament relacionats amb les lectures obligatòries. La durada d'aquesta
prova com en el seu cas de recuperació serà de tres hores

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi del contingut de
les classes magistrals i
elaboració 8 Informes
sobre el contingut de cada
Tema

Assolir el domini dels continguts de l'assignatura que s'expliciten al programa mitjançant
el treball d'estudi personal i en el seu cas l'ampliació de continguts o resolució de dubtes
a tutories individuals o en grup

Estudi i treball
autònom en grup

Lectura i estudi de la
bibliografia obligatòria
i elaboració dels 15

Assolir el domini dels continguts de l'assignatura que s'expliciten al programa mitjançant
el treball d'estudi personal i en el seu cas l'ampliació de continguts o resolució de dubtes
a tutories individuals o en grup
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Modalitat Nom Descripció

Informes corresponents a
cada Lectura obligatòria

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 52 2.08 34.67

Classes teòriques Classe Magistral 39 1.56 26

Classes pràctiques Pràctiques presencials 7 0.28 4.67

Avaluació Proves objectives (test) 1 0.04 0.67

Avaluació Proves de desenvolupament 2 0.08 1.33

Avaluació Examen Global 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 98 3.92 65.33
Estudi i treball autònom individual Estudi del contingut de les classes

magistrals i elaboració 8 Informes

sobre el contingut de cada Tema

48 1.92 32

Estudi i treball autònom en grup Lectura i estudi de la bibliografia

obligatòria i elaboració dels 15

Informes corresponents a cada Lectura

obligatòria

50 2 33.33

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

Proves objectives (test)

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Es faran quatre proves objectives, una després de cada Unitat Didàctica. Cada prova constarà de 20

preguntes de tipus test relacionades amb el continguts exposats a les classes magistrals. La durada de cada

prova serà de 15 minuts (1 hora presencial total)

Criteris d'avaluació Numèrica ( 0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: % per l'itinerari B
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Proves de desenvolupament

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Es faran dues proves de desenvolupament. La primera després de les Unitats 1 i 2 i l'altra després de les

Unitats 3 i 4. En cada prova s'hauran de desenvolupar temes directament relacionats amb les lectures

obligatòries. La durada de cada prova serà d'una hora (2 hores presencials totals)

Criteris d'avaluació Numèrica ( 0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari B

Examen Global

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Es realitzarà una prova final corresponent a la convocatòria oficial i una altra de recuperació. Aquesta

prova constarà de dues parts. La primera constarà de 40 preguntes de test amb continguts corresponents al

contingut de les classes magistrals. En la segona s'hauran de desenvolupar temes directament relacionats

amb les lectures obligatòries. La durada d'aquesta prova com en el seu cas de recuperació serà de tres hores

Criteris d'avaluació Numèrica ( 0 a 10)

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

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Estudi del contingut de les classes magistrals i elaboració 8 Informes sobre el contingut de cada
Tema

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Assolir el domini dels continguts de l'assignatura que s'expliciten al programa mitjançant el treball d'estudi

personal i en el seu cas l'ampliació de continguts o resolució de dubtes a tutories individuals o en grup

Criteris d'avaluació Numèrica ( 0 a 10) L'alumne presentarà un resum de 500 paraules de cadascun dels 8 temes de què consta el

programa. Pot revisar el seu contingut a la Tutoria Presencial com a la Tutoria ECTS (al grup mitjà), però en

cap cas mitjançant Tutoria electrònica. Penjarà cada tema al campus virtual en els terminis que per cadascun

s'indiqui. No s'acceptarà cap treball fora d'aquests terminis.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: % per l'itinerari B

Lectura i estudi de la bibliografia obligatòria i elaboració dels 15 Informes corresponents a cada
Lectura obligatòria

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Assolir el domini dels continguts de l'assignatura que s'expliciten al programa mitjançant el treball d'estudi

personal i en el seu cas l'ampliació de continguts o resolució de dubtes a tutories individuals o en grup

Criteris d'avaluació Numèrica ( 0 a 10) L'alumne presentarà un resum crític o bé un comentari personal de 1000 paraules de

cadascuna de les 15 lectures obligatòries temes de què consta el programa. Pot revisar el seu contingut a la

Tutoria Presencial com a la Tutoria ECTS (al grup mitjà), però en cap cas mitjançant Tutoria electrònica.
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Penjarà cada tema al campus virtual en els terminis que per cadascun s'indiqui. No s'acceptarà cap treball

fora d'aquests terminis

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

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Capítolsobligatoris per cada tema:

Tema 1:
- Richardson. Capítol 1: 'La psicología como ciencia' (pp. 13-32)
- Leahey. Capítol 6: 'Hacia el umbral de la Psicología. El siglo XIX'. (pp. 173-210)

Tema 2:
- Richardson. Capítol 2: 'Racionalismo' (pp. 33-81); Capítol 3: 'Asociacionismo' (pp. 82-125)
- Martorell. Capítol 8: 'El cognitivismo' (pp. 133-154'); Capítol 7: 'El constructivismo' (pp. 173-194)

Tema 3:
- Luria. Capítol 1: 'La Psicología como ciencia. Objeto y trascendencia pràctica de la misma' (pp. 7-44)

Tema 4:
- Martorell. Quarta Part: 'Psicología Aplicada' (pp. 237-278)
- http://www.cop.es/perfiles/
- http://www.europsy.cop.es/

Tema 5:
- Luria. Capítol 2: 'Evolución de la psique' (pp. 45-98); Capítol 3: 'La actividad consciente del hombre y sus
raíces socio-históricas' (pp. 99-118)
- Rivière. Capítol 1: 'Dificultades para un conocimiento objetivo de la mente' (pp. 21-38); Capítol 7: 'La
atribución de lo mental. Consideraciones sobre psicología natural' (pp. 147-170)

Tema 6:
- Morin. Annex 4: 'La noció de subjecte' (pp. 165-179)
- Popper. Capítol P4: 'Algunas consideraciones en torno al Yo' (pp. 113-165)
- Lagache. Capítol 4: 'Relaciones intersubjetivas y estructuración de la personalidad' (pp. 57-62)

Tema 7:
- Popper. Capítol P2: 'Los Mundos 1, 2 y 3' (pp. 41-57)

Tema 8:
- Martorell. Tercera Part: 'Procesos Psicológicos y Personalidad' (pp. 195-236).

Bibliografia bàsica

LURIA, A. R. (1975/1985). Introducción evolucionista a la Psicología. Barcelona: Martínez Roca

RICHARDSON, K. (1991). Para comprender la Psicología. Madrid: Alinaza Editorial

LAGACHE, D. (1958/2005). Psicoanálisis y estructura de la personalidad. Madrid: Ediciones La Lucerna

LEAHEY, T. H. (1998/2005).6ª edición. Historia de la Psicología. Principales corrientes en el pensamiento
psicológico. Madrid: Prentice-Hall Iberia
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Campana

POPPER, K. R. & ECCLES, J. C. (1993). El yo y su cerebro. Barcelona: Labor Universitaria

RIVIÈRE, A. (1991). Objetos con mente. Madrid: Alianza Editorial


