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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)
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

10:30h 12:00h Dimarts 01/02/2014 30/06/2014 A-208

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Psicologia Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Les assignatures Psicologia General i Història de la Psicologia configuren el mòdul de coneixement
“Psicologia: Història, Ciència i Professió” del Grau en Psicologia. Aquest context introductori fa que el
programa de la matèria de Psicologia General s'iniciï exposant les fites que han determinat la consolidació
de la psicologia com una ciència de marcada pluralitat teòrica i com una professió amb creixents àmbits
d'aplicació. Es delimita després l'objecte d'estudi de la Psicologia General (els processos psicològics bàsics)
bo i encaixant aquest àmbit de coneixement amb cadascuna de les àrees especialitzades teòriques i pràctiques
actualment consolidades. Finalment es defineixen els diferents processos psicològics de naturalesa cognitiva
i afectiva posant-los en relació amb la dinàmica cerebral, mental i cultural.

El primer bloc teòric ("L'estudi científic del comportament") té un perfil històric i comença descrivint els
impulsos filosòfics i experimentals de finals del XIX perquè el comportament humà esdevingués un objecte
d'estudi científic. Es descriuen tot seguit els primers estudis de laboratori sobre la consciència que donaren
lloc a l'eclosió d'escoles de psicologia contràries a l'enfocament associacionista i introspeccionista de la vida
mental en què aquelles investigacions pioneres s'inspiraven. Aquest bloc es completa amb una descripció
actualitzada dels perfils professionals sorgits de les demandes de la societat industrial en l’àmbit laboral,
educatiu i a la fi clínic i sanitari.

El segon bloc ("Pluralitat teòrica i estructura actual del coneixement psicològic") té un perfil epistemològic
i en ell s'analitza la pluralitat teòrica del coneixement psicològic que s'atribueix a les diferents concepcions
sobre les causes del comportament humà de tall innatista, associacionista o constructivista. A continuació
s'exposen els diferents nivells d'anàlisi en què la conducta humana es pot descriure que fan que aquesta
pugui ésser considerada alhora com a producte de l'activitat nerviosa que la sustenta (corrent neuroquímic
cerebral), com una progressiva acumulació d’aprenentatges associatius destinats a la supervivència (corrent
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de conductes) o com un seguit d'operacions intel·ligents de processament de símbols de significació cultural
(corrent de pensament). Tanca aquest bloc una descripció de l'objecte d'estudi de la Psicologia General i dels
seus llindars amb les ciències de la naturalesa (Psicologia Biològica) i les ciències socials (Psicologia Social).

El tercer bloc ("Els processos psicològics bàsics") descriu els processos cognitius (atenció, percepció,
memòria, raonament i llenguatge) i afectius (emoció i motivació) que fan possible el comportament humà
intel·ligent. La presentació aïllada d'aquests processos psíquics es completa posant-los en relació amb els
blocs funcionals del cervell, les competències mentalistes de l'individu i el context cultural.

El desenvolupament teòric d'aquests temes per part del professor s'acompanya d'un conjunt d'activitats
pràctiques de debat a classe sobre documentals, entrevistes i pel·lícules de temàtica psicològica que es
presentaran a mesura que es tractin les parts del temari corresponents.

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

TEMA 1. Els impulsos cap a una ciència del comportament humà
TEMA 2. El problema de les diferències individuals: frenologia i psicometria
TEMA 3. Reaccions a la introspecció: l'eclosió de les escoles teòriques
TEMA 4. La progressió dels camps d'intervenció professional

BLOC II. PLURALITAT I ESTRUCTURA DEL CONEIXEMENT PSICOLÒGIC
TEMA 5. Els nivells d'anàlisi del comportament huma
TEMA 6. Innatisme, empirisme i constructivisme en psicologia
TEMA 7. La coexistència de paradigmes teòrics i terapèutics en psicologia
TEMA 8. Les àrees actuals de coneixement psicològic

BLOC III. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS
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TEMA 9. Processos cognitius i processos afectius
TEMA 10. Processos bàsics i blocs funcionals del cervell
TEMA 11. Processos bàsics i competències mentalistes
TEMA 12. Processos bàsics i significació cultural

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Desenvolupament dels temes que conformen els tres blocs teòrics.

Classes pràctiques Debat de
documentals

Grup mitjà (M) Debat de documents audiovisuals relacionats amb els continguts teòrics.

Tutories ECTS Seguiment de
l'aprenentatge

Grup petit (P) Establiment de grups que analitzaran amb el professor els progressos i
obstacles en l'aprenentatge de la matèria.

Avaluació Primer control
(Bloc I)

Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple sobre els temes 1a 4.

Avaluació Segon control
(Bloc II)

Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple sobre els temes 5 a 8.

Avaluació Tercer control 1ª
part (Bloc III)

Grup gran (G) 25 preguntes de resposta múltiple sobre els temes 9 a 12.

Avaluació Tercer control
2ª part (Lectures
obligatòries)

Grup gran (G) 10 preguntes directament relacionades amb els continguts de les lectures
obligatòries del curs.

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.

Estudi i treball
autònom individual

Recensió d'una obra de
psicologia

Recensió voluntària d'una obra de la bibliografia o una altra elegida per l'estudiant que
podrà donar lloc a un increment de 0,5 punts sobre la nota final. Aquesta intenció s'ha de
comunicar durant l'octubre per concretar l'estructura del resum i termini de lliurament.
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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 Classes magistrals 29 1.16 19.33
Classes pràctiques Debat de documentals 5 0.2 3.33
Tutories ECTS Seguiment de l'aprenentatge 5 0.2 3.33
Avaluació Primer control (Bloc I) 0.5 0.02 0.33
Avaluació Segon control (Bloc II) 0.5 0.02 0.33
Avaluació Tercer control 1ª part (Bloc III) 0.5 0.02 0.33
Avaluació Tercer control 2ª part (Lectures

obligatòries)
1.5 0.06 1

Activitats de treball no presencial 108 4.32 72
Estudi i treball autònom individual Estudi del contingut dels temes del

Bloc I, II i III
102 4.08 68

Estudi i treball autònom individual Recensió d'una obra de psicologia 6 0.24 4

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

Primer control (Bloc I)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple sobre els temes 1a 4.
Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A
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Segon control (Bloc II)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple sobre els temes 5 a 8.
Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

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

Tercer control 1ª part (Bloc III)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció 25 preguntes de resposta múltiple sobre els temes 9 a 12.
Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

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

Tercer control 2ª part (Lectures obligatòries)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció 10 preguntes directament relacionades amb els continguts de les lectures obligatòries del curs.
Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els capítols de llibre que figuren a la bibliografia bàsica són de lectura obligatòria i el seu contingut serà
avaluat a la segona part del tercer control. Tots aquests documents estaran a disposició de l'alumnat a través
de Campus Extens.

Bibliografia bàsica

BLOC I. PSICOLOGIA, CIÈNCIA I PROFESSIÓ
1. Leahey (1998) . Cap 6. “Hacia la ciencia de la psicología”
2. García Vega (2007). Pàgines IX a XVI
Col•legi Professional de Psicòlegs. http://www.cop.es/perfiles
BLOC II. PLURALITAT I ESTRUCTURA DEL CONEIXEMENT PSICOLÒGIC
3. Tortosa (2006). Cap 2.1. “Psicología o ¿Psicologías?”
4. Mehler (1990). Cap 1. "Explicar nuestro comportamiento"
5. Richardson (1991). Cap. 4. "Constructivismo"
6. Luria (1975). Cap. 1. “La Psicología como ciencia. Objeto y trascendencia práctica de la misma”

BLOC III. ELS PROCESOS PSICOLÒGICS BÀSICS
7. García Madruga (1998). "Atención; Percepción; Memoria; Pensamiento; Razonamiento; Lenguaje;
Lenguaje y pensamiento; Emoción; Motivación"
8. Luria (1975). Cap 4. “El cerebro y los procesos psíquicos”
9. Rivière i Núñez (1996). Cap 1. “Investigaciones empíricas sobre las destrezas mentalistas”
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10. Bruner (1991). Cap. 1. “El estudio apropiado del hombre”

Bibliografia complementària

BRUNER, J. (1991). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza Editorial
BUTLER, G. & McMANUS, F. (1988/1999). Breve introducción a la Psicología. Madrid: Alianza Editorial
DAMASIO, A. (2010).  I el cervell creà l’home. Sobre com el cervell va generar emocions, sentiments,
idees i el jo. Barcelona: Ediciones Destino
FODOR, J. A. (1986). La modularidad de la mente. Madrid: Ediciones MorataS. A.
GARCÍA MADRUGA, J.A & MORENO, S. (1998). Conceptos fundamentales de Psicología. Madrid:
Alianza Editorial
GARCÍA VEGA, L. (2007). Breve historia de la Psicología. Madrid: Siglo XXI
GAZZANIGA, M. S. (1985). El cerebro social. Madrid: Alianza Editorial
HUMPHREY, N. (1986). La mirada interior. Madrid: Alianza Editorial
JAMES, W. (1890/1989). Principios de Psicología. México: Fondo de Cultura Económica.
JUNG, C.G. (1935/1974). Los complejos y el inconsciente. Madrid: Alianza Editorial
LAGACHE, D. (1958/2005). El Psicoanálisis. 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
LURIA, A. R. (1976/2010). Desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Madrid: Ediciones Akal S. A.
MARTORELL, J. L. & PRIETO, J. L. (2002/2007). Fundamentos de Psicología. Madrid: Centro de
Estudios Ramón Areces
MEHLER, J. & DUPOUX, E. (1992). Nacer sabiendo. Introducción al desarrollo cognitivo del hombre.
Madrid: Alianza Editorial
PÉREZ ÁLVAREZ, M. (2004). Contingencia y drama. La psicología según el conductismo. Madrid:
Minerva Ediciones S. L.
PÉREZ ÁLVAREZ, M. (2011). El mito del cerebro creador. Cuerpo, conducta y cultura. Madrid: Alianza
Editorial
PIAGET, J. (1954/2001). Inteligencia y afectividad. Buenos Aires: Aiqué Grupo Editor
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


