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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 2, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició 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 12:00h Dimarts 01/02/2013 01/07/2013 A-208

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Psicologia Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Integrada en el mòdul “Psicologia: Història, Ciència i Professió” del grau de Psicologia, l'assignatura
comença descrivint la seva constitució com a disciplina científica i com a pràctica professional. Seguidament
es delimiten els àmbits teòrics del coneixement psicològic i les principals línies de la recerca actuals per
acabar analitzant els fonaments biològics i socials de l'activitat psíquica humana articulada al voltant de
l'experiència d'un Jo creatiu o dissociat per complexes neuròtics o deliris psicòtics.

El primer bloc teòric té així perfil històric i comença exposant els primers estudis experimentals sobre els
processos assequibles a l'experiència introspectiva, així com les diverses escoles que assenyalaren els límits
d'aquest enfocament associacionista de la consciència. S’analitzen aquí també les temptatives de reduir la
comprensió de la complexa conducta humana ja sigui a l’estudi del condicionament associatiu (empirisme
conductista), als sistemes computacionals (innatisme cognitivista) o al determinisme dels mecanismes
nerviosos (biologicisme cerebral). Aquesta part acaba exposant les primeres escales de la intel·ligència així
com els diversos perfils professionals actuals sorgits de les demandes de la societat industrial en l’àmbit
productiu, educatiu i a la fi també sanitari. S’analitza al final d'aquest conjunt teòric el repte que suposa
aquesta pluralitat teòrica, professional i també d’estratègies psicoterapèutiques per a la reivindicació de la
unitat conceptual i solidesa científica de la Psicologia.

El segon bloc presenta la fragmentació de la Psicologia contemporània en els seus diversos objectes d'estudi
teòric i defineix els camps de recerca especialitzats més consolidats. S'assumeix la definició de la Psicologia
General com l’estudi dels processos cognitius i pulsionals que regulen el comportament adult amb voluntat
de vincular-los amb les ciències de la naturalesa (Psicologia Biològica), amb les ciències socials (Psicologia
Social) i amb la descripció dels estadis ontogenètics de la intel·ligència (Psicologia Evolutiva). Al seu
torn l’aplicació d’una eficaç maquinària psicomètrica a la mesura de les habilitats intel·lectuals i els trets
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del caràcter ha consolidat també una Psicologia Diferencial de la intel·ligència i la personalitat. Aquesta
diversitat en els objectes d’estudi es considera una conseqüència inevitable de les escales o nivells d’anàlisi
en què és possible descriure qualsevol comportament humà socialment adaptat o disruptiu. En efecte la
conducta pot ésser contemplada com el resultat de la complexa activitat nerviosa que la sustenta, com una
progressiva acumulació d’aprenentatges associatius destinada a la supervivència, com un seguit d'operacions
intel·ligents de processament de símbols o com el producte de les forces externes de caràcter cultural que
modulen la manera de pensar, sentir i actuar dels individus en cada context històric i cultural.

El darrer conjunt teòric té caràcter més especulatiu i pretén aprofondir en la comprensió de la determinació
biològica i cultural de la ment i el comportament humà. El conjunt de processos conscients i inconscients
que configuren l’experiència psíquica humana es vol vincular així tant amb el coneixement actual del cervell
com amb el substrat de valors i sistemes culturals on aquella s'inscriu. Adoptem per aquest fi una perspectiva
evolucionista que situa els orígens de l’activitat psíquica en les representacions sensorials i experiències
de plaer i dolor que deriven de la negociació entre les exigències i possibilitats del medi i les del propi
organisme. Les referències empíriques a la intel·ligència dels mamífers ens servirà per procurar a la fi definir
la singularitat del sentit d’identitat personal humà amb consciència plena de la pròpia existència (el Jo).

El conjunt de nou temes teòrics en què es desglossen aquests continguts es completen amb activitats
pràctiques que consistiran en la presentació i discussió a classe de tres tipus de documents: reportatges
documentals de casos individuals interessants, entrevistes enregistrades amb psicòlegs reconeguts i
pel·lícules que aborden problemàtiques de temàtica directament psicològica.

Finalment, el sistema d'avaluació consistirà en tres proves parcials no recuperables (una per bloc temàtic)
amb un pes cadascuna del 30% en la nota final. Un 10% de la nota es basarà en la recensió individual d'una
obra escollida per l'alumne d'un autor clàssic de la literatura psicològica.

Requisits

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.

Genèriques
1. Desenvolupar el raonament crític.

Continguts

Continguts temàtics
BLOC I. PSICOLOGIA, CIÈNCIA I PROFESSIÓ
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TEMA 1. La irrupció de les escoles psicològiques i les proves psicomètriques en el panorama
científic
TEMA 2. Supòsits epistemològics i principals paradigmes de la recerca psicològica
TEMA 3. Àrees d'activitat professional i models vigents d'intervenció psicoterapèutica

BLOC II. OBJECTE D'ESTUDI DE LA PSICOLOGIA GENERAL I ÀREES ESPECIALITZADES
TEMA 4. Escales i nivells explicatius del comportament humà: Cervell x Consciència x Cultura
TEMA 5. Els camps de coneixement teòric de la Psicologia
TEMA 6. Sistemes de representació i sistemes pulsionals: els processos psicològics bàsics

BLOC III. FONAMENTS BIOLÒGICS I CULTURALS DE L'ACTIVITAT PSÍQUICA
TEMA 7. Activitat cerebral i introspecció mental
TEMA 8. L'adquisició de les competències mentalistes: Teoria de la Ment en mamífers superiors i
humans
TEMA 9. La naturalesa del Jo en Filosofia, Psicologia, Psicoanàlisi i Neurociència

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) Desenvolupament a classe per part del professor dels temes que conformen
els blocs teòrics de l'assignatura

Classes pràctiques Discussió de
documents

Grup mitjà (M) Debat obert dins la classe sobre reportatges que presenten casos
psicològicament significatius (nena criada en semi-abandonament, adult
jove amb pèrdua de memòria episòdica...), entrevistes enregistrades amd
psicòlegs reconeguts (Pinker, Gazzaniga...) i pel·lícules que aborden temes
psicològics (Rain man, L'habitació del fill...)

Tutories ECTS Elecció, treball i
resum individual
d'una obra d'un
autor clàssic de la
Psicologia (10%
nota final)

Grup petit (P) Aprofondir en grups reduïts d'alumnes d'un text clàssic de la Psicologia
científica. Hi haurà reunions concertades amb el professor per triar l'obra
i supervisar el progrés de la seva lectura. A la fi del curs s'ha de lliurar un
resum de dos mil paraules sobre el contingut i dos mil més amb una crítica
personal que tindrà un pes d'un 10% en la nota final

Avaluació Primer control:
examen de
continguts teòrics
del Bloc I (30%
nota final)

Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple sobre els continguts de classe i les
lectures obligatòries dels temes 1, 2 i 3 (50% de la nota) i 3 preguntes de
resposta de desenvolupament breu (50% de la nota).

Avaluació Prova global (80%
Modalitat B)

Grup gran (G) 20 preguntes de desenvolupament breu de la bibliografia obligatòria dels
9 temes del programa

Avaluació Resum de totes
les lectures
obligatòries del
programa (20%
Modalitat B)

Grup gran (G) Lliurar a final de curs un resum de cinc-centes paraules per cadascuna de
les lectures obligatòries dels nou temes
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Avaluació Segon control:
examen de
continguts teòrics
del Bloc II (30%
nota final)

Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple sobre els continguts de classe i les
lectures obligatòries dels temes 4, 5 i 6 (50% de la nota) i 3 preguntes de
desenvolupament breu (50% de la nota)

Avaluació Tercer control:
examen de
continguts teòrics
del Bloc III (30%
nota final)

Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple sobre els continguts de classe i les
lectures obligatòries dels temes 7, 8 i 9 (50% de la nota) i 3 preguntes de
desenvolupament breu (50% de la nota)

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi del contingut dels
temes del Bloc I, II i III

Assimilar els continguts teòrics del programa de l'assignatura

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

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 42 1.68 28
Classes teòriques Classe magistral 22 0.88 14.67
Classes pràctiques Discussió de documents 9 0.36 6
Tutories ECTS Elecció, treball i resum individual d'una

obra d'un autor clàssic de la Psicologia
(10% nota final)

2 0.08 1.33

Avaluació Primer control: examen de continguts
teòrics del Bloc I (30% nota final)

2 0.08 1.33

Avaluació Prova global (80% Modalitat B) 2 0.08 1.33
Avaluació Resum de totes les lectures obligatòries

del programa (20% Modalitat B)
1 0.04 0.67

Avaluació Segon control: examen de continguts
teòrics del Bloc II (30% nota final)

2 0.08 1.33

Avaluació Tercer control: examen de continguts
teòrics del Bloc III (30% nota final)

2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 108 4.32 72
Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %
Estudi i treball autònom individual Estudi del contingut dels temes del

Bloc I, II i III
108 4.32 72

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 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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Elecció, treball i resum individual d'una obra d'un autor clàssic de la Psicologia (10% nota final)

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Aprofondir en grups reduïts d'alumnes d'un text clàssic de la Psicologia científica. Hi haurà reunions

concertades amb el professor per triar l'obra i supervisar el progrés de la seva lectura. A la fi del curs s'ha de
lliurar un resum de dos mil paraules sobre el contingut i dos mil més amb una crítica personal que tindrà un
pes d'un 10% en la nota final

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

Primer control: examen de continguts teòrics del Bloc I (30% nota final)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple sobre els continguts de classe i les lectures obligatòries dels temes 1, 2 i 3

(50% de la nota) i 3 preguntes de resposta de desenvolupament breu (50% de la nota).
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 (80% Modalitat B)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció 20 preguntes de desenvolupament breu de la bibliografia obligatòria dels 9 temes del programa
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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Resum de totes les lectures obligatòries del programa (20% Modalitat B)

Modalitat Avaluació
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Lliurar a final de curs un resum de cinc-centes paraules per cadascuna de les lectures obligatòries dels nou

temes
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

Segon control: examen de continguts teòrics del Bloc II (30% nota final)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple sobre els continguts de classe i les lectures obligatòries dels temes 4, 5 i 6

(50% de la nota) i 3 preguntes de desenvolupament breu (50% de la nota)
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

Tercer control: examen de continguts teòrics del Bloc III (30% nota final)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple sobre els continguts de classe i les lectures obligatòries dels temes 7, 8 i 9

(50% de la nota) i 3 preguntes de desenvolupament breu (50% de la nota)
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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

TEMA 1. La irrupció de les escoles psicològiques i les proves psicomètriques en el panorama científic
* García Vega (2007). Pàgines IX a XVI
* Leahey (1998) . Cap 6. “Hacia la ciencia de la psicología”
TEMA 2. Supòsits epistemològics i principals paradigmes de la recerca psicològica
* Richardson (1991). Cap. 1. “La Psicología como ciencia”
* Richardson (1991). Cap. 4. "Constructivismo"
TEMA 3. Àrees d'activitat professional i models vigents d'intervenció psicoterapèutica
* Col•legi Professional de Psicòlegs, http://www.cop.es/perfiles
TEMA 4. Escales i nivells explicatius del comportament humà: Cervell x Consciència x Cultura
* Popper i Eccles (1993). Cap. 50. “La mente autoconsciente y el cerebro”
* Bruner (1991). Cap. 1. “El estudio apropiado del hombre”

TEMA 5. Els camps de coneixement teòric de la Psicologia
* Luria (1975). Cap. 1. “La Psicología como ciencia. Objeto y trascendencia práctica de la misma”
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* Tortosa (2006). Cap 2.1. “Psicología o ¿Psicologías?”

TEMA 6. Sistemes de representació i sistemes pulsionals: els processos psicològics bàsics
* Martorell i Prieto (2007) Cap 11. “Los procesos psicológicos”

TEMA 7. Activitat cerebral i introspecció mental
* Luria (1975). Cap 4. “El cerebro y los procesos psíquicos”
* Popper i Eccles (1993). Cap. 35. “Investigaciones sobre el cerebro humano tras seccionar la comisura”
TEMA 8. L'adquisició de les competències mentalistes: Teoria de la Ment en mamífers superiors i humans
* Luria (1975). Cap 3. “La actividad consciente del hombre y sus raíces sociohistóricas”
* Rivière i Núñez (1996). Cap 1. “Investigaciones empíricas sobre las destrezas mentalistas”

TEMA 9. La naturalesa del Jo en Filosofia, Psicologia, Psicoanàlisi i Neurociència
* Morin (2001). Annex 4. "La noció de subjecte"
*James (1890). Cap. 10. "La conciencia del Yo"
*Lagache (1958). Cap. 4. "Relaciones intersubjectivas y estructuración de la personalidad"
*Jung (1950). Cap. 1. "El Yo"
*Damasio (2010). Cap. 8. "Construcció d'una ment conscient"

Bibliografia complementària

BRUNER, J. (1991). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza
DAMASIO, A. (2010).  I el cervell creà l’home. Sobre com el cervell va generar emocions, sentiments,
idees i el jo. Barcelona: Ediciones Destino
GARCÍA VEGA, L. (2007). Breve historia de la Psicología. Madrid: Siglo XXI
JAMES, W. (1890/1989). Principios de Psicología. México: Fondo de Cultura Económica.
JUNG, C.G. (1950/1992). Aion. Contribuciones al simbolismo del sí-mismo.Barcelona: Paidós
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
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
MORIN, E. (2001). Tenir el cap clar. Per organitzar els coneixements i aprendre a viure. Barcelona:
La Campana
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
RIVIÈRE, A. & NÚÑEZ, M. (1996). La mirada mental. Desarrollo de las capacidades cognitivas
interpersonales. Buenos Aires: Aique Grupo Editor
TORTOSA, F. & CIVERA, C. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill

Altres recursos


