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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21300 - Psicologia General
Crèdits 1.68 presencials (42 Hores) 4.32 no presencials (108 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

19:00h 20:00h Dilluns 27/09/2010 07/02/2011 A-208Jorge Pich Solé

jpich@uib.cat 08:00h 09:00h Dimecres 29/09/2010 09/02/2011 A-208

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Psicologia Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura s'integra en el Mòdul 'Psicologia: Història, Ciència i Professió'. Té per això caràcter
introductori a la disciplina i s'inicia explicant la naturalesa del coneixement psicològic i els diferents nivells
d'anàlisi del comportament humà. També es presenten els principals sistemes teòrics de la Psicologia i les
orientacions científiques i epistemològiques en què es sustenten. S'exposaran finalment els continguts de
la Psicologia General ubicant-los entre les branques especialitzades, i s'acabarà amb la descripció de les
aplicacions professionals de la Psicologia iniciades amb els tests mentals fins configurar un ventall que
s'estén en l'àmbit de la psicoteràpia, la salut, l'educació i les organitzacions.

Una Unitat Pràctica final deixa els plantejaments introductoris per endinsar-se en la complexa naturalesa de
l'activitat psíquica, un àmbit que topa amb entitats subjectives difícils de dimensionar (self, autoconsciència,
ment inconscient...) però que comencen a ser accessibles a la investigació neurocientífica. Per altra banda,
la naturalesa "privada" de la ment no ha impedit l'adquisició progressiva d'un important coneixement sobre
els processos cognitius i afectius que s'introduirà també en aquesta Unitat.

Requisits
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Competències

Específiques

1. Comprendre les lleis i els principis bàsics que regeixen els processos psicològics, la seva dinámica i
interrelació, i identificar els factors que influeixen en cada un dels processos mentals.

2. Conèixer i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la Psicologia i els seus àmbits d'aplicació.
3. Dominar la terminologia científica consubstancial en els continguts del mòdul o la matèria.

Genèriques

1. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
2. Desenvolupar el raonament crític.

Continguts

Continguts temàtics

UNITAT DIDÀCTICA I. PSICOLOGIA I CIÈNCIA

TEMA 1. Psicologia natural i explicacions populars de la conducta

TEMA 2. Els nivells d'anàlisi del comportament humà

TEMA 3. Orientacions científiques i criteris epistemològics en Psicologia

UNITAT DIDÀCTICA II. CONCEPTE DE PSICOLOGIA GENERAL

TEMA 4. El sorgiment dels primers sistemes teòrics

TEMA 5. La consolidació de la Psicologia Cognitiva

TEMA 6. Psicologia General i branques especialitzades en el marc de la ciència

UNITAT DIDÀCTICA III. CONSOLIDACIÓ DE LA PSICOLOGIA APLICADA

TEMA 7. Dels tests mentals a les aplicacions modernes de la Psicologia

TEMA 8. L'estat de la Psicologia a Espanya

TEMA 9. La deontologia del psicòleg professional

UNITAT PRÀCTICA. LES DIMENSIONS DE LA MENT

TEMA 10. Introducció als processos psicològics bàsics

TEMA 11. Consciència animal i consciència humana

TEMA 12. Bases biològiques i socials de les capacitats superiors

TEMA 13. El Jo entre la filosofia i la neurociència

TEMA 14. La construcció de la identitat personal

TEMA 15. Naturalesa dels processos inconscients

TEMA 16. El model modular de la ment



Universitat de les
Illes Balears

Any acadèmic 2010-11

Assignatura 21300 - Psicologia General

Grup Grup 1, 1S

Guia docent C

Idioma Català

3 / 8

Data de publicació: 30/06/2010

Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2011 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G)
* Desenvolupament dels Temes que conformen les Unitats

Didàctiques I, II i III
* Orientació del treball no presencial de l'alumne en relació

a la bibliografia obligatòria
Seminaris i tallers Grup mitjà (M)

* Distribució dels Temes de la Unitat Pràctica (11 a 17)
entre els alumnes

* Seguiment dels treballs de preparació de cada Tema
* Discussió de documentals seleccionats pel professor
* Discussió de materials seleccionats pels alumnes

Seminaris i tallers Grup mitjà 2 (X)
* Distribució dels Temes de la Unitat Pràctica (11 a 17)

entre els alumnes
* Seguiment dels treballs de preparació de cada Tema
* Discussió de documentals seleccionats i presentats pel

professor
* Discussió de materials seleccionats i presentats pels

alumnes
Avaluació Primer control Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple dels Temes 1 al 5

Avaluació Segon control Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple dels Temes 6 al 10

Avaluació Control de
pràctiques

Grup gran (G) Desenvolupament del Tema de la Unitat Pràctica escollit per l'alumne

Avaluació Prova global Grup gran (G) 20 preguntes de resposta breu sobre els continguts de les tres primeres
Unitats Didàctiques

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi del contingut de les
Unitats Didàctiques I, II i
III

Domini dels continguts dels 10 primers temes

Estudi i treball
autònom individual

Informe de Psicologia
General

Informe de 3000 paraules que haurà de constar d'un mínim de tres apartats obligatoris:

* Síntesi dels coneixements assolits en la matèria (70% del contingut
de l'Informe)
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Modalitat Nom Descripció

* Avaluació crítica del desenvolupament del procés d'adquisició
d'aquests coneixements: dificultats conceptuals (comprensió de la
matèria) i procedimentals (adequació del temari i la metodologia a
les competències específiques) (20% del contingut de l'Informe)

* Propostes de millora d'interès potencial per futurs alumnes de la
matèria (10% del contingut de l'Informe)

Estudi i treball
autònom individual

Resum de les lectures
obligatòries

Informe de 4000 paraules que haurà de contenir un resum de cada un dels 15 capítols
que constitueixen la bibliografia bàsica de la guia

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Elaboració d'un Tema de
la Unitat Pràctica

Preparació del Tema escollit per l'alumne

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 42 1.68 28

Classes teòriques 24 0.96 16

Seminaris i tallers 7 0.28 4.67

Seminaris i tallers 7 0.28 4.67

Avaluació Primer control 0.5 0.02 0.33

Avaluació Segon control 0.5 0.02 0.33

Avaluació Control de pràctiques 1 0.04 0.67

Avaluació Prova global 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 108 4.32 72
Estudi i treball autònom individual Estudi del contingut de les Unitats

Didàctiques I, II i III

68 2.72 45.33

Estudi i treball autònom individual Informe de Psicologia General 10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom individual Resum de les lectures obligatòries 10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom individual o en grup Elaboració d'un Tema de la Unitat

Pràctica

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
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Cas de tenir una qualificació inferior a 5 en una o les dues proves objectives de l'Itinerari A (Primer control
i Segon control), l'alumne podrà optar durant el període d'avaluació extraordinària (setembre) per presentar-
se a la prova global que s'indica per l'itinerari B . D'acord amb el reglament, la nota que en ella obtingui
mantindrà el 60% de pes en la seva qualificació final que tenien les dues proves objectives de l'Itinerari A.
Cas de presentar-se, podrà també obtenir un 20% de la nota final realitzant els resums de les lectures que
s'indica com activitat de treball no presencial per l'itinerari B

Primer control

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple dels Temes 1 al 5

Criteris d'avaluació Numérica (0 a 10)

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

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Segon control

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple dels Temes 6 al 10

Criteris d'avaluació Numérica (0 a 10)

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

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Control de pràctiques

Modalitat Avaluació

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Desenvolupament del Tema de la Unitat Pràctica escollit per l'alumne

Criteris d'avaluació Numérica (0 a 10)

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

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Prova global

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció 20 preguntes de resposta breu sobre els continguts de les tres primeres Unitats Didàctiques

Criteris d'avaluació Numérica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 80% per l'itinerari B
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Informe de Psicologia General

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Informe de 3000 paraules que haurà de constar d'un mínim de tres apartats obligatoris: * Síntesi

dels coneixements assolits en la matèria (70% del contingut de l'Informe)* Avaluació crítica del

desenvolupament del procés d'adquisició d'aquests coneixements: dificultats conceptuals (comprensió de la

matèria) i procedimentals (adequació del temari i la metodologia a les competències específiques) (20% del

contingut de l'Informe)* Propostes de millora d'interès potencial per futurs alumnes de la matèria (10% del

contingut de l'Informe)

Criteris d'avaluació Numérica (0 a 10)

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

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Resum de les lectures obligatòries

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Informe de 4000 paraules que haurà de contenir un resum de cada un dels 15 capítols que constitueixen la

bibliografia bàsica de la guia

Criteris d'avaluació Numérica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

TEMA 1. Psicologia natural i explicacions de la conducta

* Humphrey (1986). Cap.2 'Psicólogos naturales'
* Richardson (1991). Cap. 1 'La Psicología como ciencia'
TEMA 2. Els nivells d'anàlisi del comportament humà

* Bruner (1991). Cap. 1. 'El estudio apropiado del hombre'
* Popper (1993). Cap. P2. 'Los Mundos 1, 2 y 3'
TEMA 3. Orientacions científiques i criteris epistemològics en Psicologia

* Tortosa (2006). Cap 2.1. 'Psicología o ¿Psicologías?'
TEMA 4. El sorgiment dels primers sistemes teòrics

* García Vega (2007). Pàgines IX a XVI
TEMA 5. La consolidació de la Psicologia Cognitiva

* Richardson (1998). Cap. 3 'Modelos constructivistas'
* Leahey (1998). Cap. 12 'La ciencia cognitiva'
TEMA 6. Ubicació de la Psicologia General i de les branques especialitzades en el marc de les ciències
socials i naturals

* Tortosa (2006). Pàgina 20
* Luria (1975). Cap. 1 'La Psicología como ciencia. Objeto y trascendencia práctica de la misma'
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TEMA 7. Dels tests mentals a les aplicacions modernes de la Psicologia

* Leahey (1998). Cap. 13 'El auge de la psicología aplicada'
* Martorell (2002). 4ª part 'Psicología Aplicada'
* Col·legi Professional de Psicòlegs http://www.cop.es/perfiles
TEMA 8. L'estat de la Psicologia a Espanya

* Tortosa (2006). Cap. 32. "Psicología y Profesión en la España contemporánea"
TEMA 9. La deontologia del psicòleg professional

* Tortosa (2006). Cap. 33 'Principios y conceptos básicos de la ética y la deontología del psicólogo
profesional'

TEMA 10. Introducció als processos psicològics bàsics

* Smith (2008)
* Palmero (2008)
TEMA 11. Consciència animal i humana

* Luria (1975)
* Gómez (2007)
* Mora (2008)
TEMA 12. Bases biològiques i socials de les capacitats superiors
* Mora (2001, 2007)
* Rivière (1996)
* Gazzaniga (1985)
TEMA 13. El Jo: de la filosofia a la neurociència

* James (1890)
* Popper (1993)
TEMA 14. La construcció de la identitat personal

* Iacoboni (2009)
* Morin (2001)
* Lagache (1958)
TEMA 16. Naturalesa dels processos inconscients
* Freud (1915, 1932)
TEMA 17. El model modular de la ment

* Pinker (1994, 1997)

Bibliografia complementària

BRUNER, J. (1991). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza
FREUD, S. (1915). Lo inconsciente. http://freud.redconceptual.com/index.php/310449
FREUD, S. (1932). Nuevas lecciones de introducción al Psicoanálisis. http://librosgratisweb.com/pdf/freud-
sigmund/nuevas-lecciones-introductorias-al-psicoanalisis.pdf
GARCÍA VEGA, L. (2007). Breve historia de la Psicología. Madrid: Siglo XXI
GAZZANIGA, M. S. (1985). El cerebro social. Madrid: Alianza
GÓMEZ, J. C. (2007). El desarrollo de la mente en los simios, los monos y los niños. Madrid: Ediciones
Morata
HUMPHREY, N. (1986). La mirada interior. Madrid: Alianza
IACOBONI, M. (2009). Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autismo, imitación o de cómo
entendemos a los otros. Madrid: Katz Editores
JAMES, W. (1890/1989). Principios de Psicología. México: Fondo de Cultura Económica.
LAGACHE, D. (1958/2005). Psicoanálisis y estructura de la personalidad. Madrid:
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Ediciones La Lucerna
LEAHEY, T. H. (1998/2005).6ª edición. Historia de la Psicología. Principales
corrientes en el pensamiento psicológico. Madrid: Prentice-Hall Iberia
LURIA, A. R. (1975/1985). Introducción evolucionista a la Psicología. Barcelona:
Martínez Roca
MARTORELL, J. L. & PRIETO, J. L. (2002/2007). Fundamentos de Psicología.
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces
MORA, F. (2001). El reloj de la sabiduría. Tiempos y espacios del cerebro humano'. Madrid: Alianza
MORA, F (2007). Neurocultura. Una cultura basada en el cerebro. Madrid: Alianza
MORA, F. (2008). El yo clonado y otros ensayos de neurociencia'. Madrid: Alianza
MORIN, E. (2001). Tenir el cap clar. Per organitzar els coneixements i aprendre a
viure. Barcelona: La Campana
PALMERO, F. & MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (2008). Motivación y emocions. Madrid: McGraw-Hill
PINKER, S. (1994). El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente. Madrid: Alianza Editorial
PINKER, S. (1997/2001). Cómo funciona la mente. Barcelona: Ediciones Destino
POPPER, K. R. & ECCLES, J. C. (1993). El yo y su cerebro. Barcelona: Labor
Universitaria
RICHARDSON, K. (1991). Para comprender la Psicología. Madrid: Alianza
Editorial
RICHARDSON, K. (1998/2001). Modelos de desarrollo cognitivo. Madrid: Alianza
RIVIÈRE, A. & NÚÑEZ, M. (1996). La mirada mental. Desarrollo de las capacidades cognitivas
interpersonales. Buenos Aires: Aique Grupo Editor
RIVIÈRE, A. (1991). Objetos con mente. Madrid: Alianza Editorial
SMITH, E. E. & KOSSLYN, S. M. (2008). Procesos cognitivos. Modelos y bases neurales. Madrid: Pearson
Prentice Hall
TORTOSA, F. & CIVERA, C. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill

Altres recursos


