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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA 

 
Þ Competència en la comprensió científica, reflexiva i crítica del 

comportament humà, propi i aliè, en les seves dimensions individual i 
social. 

Þ Competència personal, social i cívica que ha d’acompanyar aquesta 
comprensió. 

 
CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A LES COMPETÈNCIES GENERALS 

 
La matèria de Psicologia pot contribuir al desenvolupament de les competències 
generals del batxillerat, en la mesura que treballa competències transversals, 
com ara: 
 

Þ La competència comunicativa: obtenció i ús d’informació, organització del 
coneixement, comunicació d’idees, reflexió crítica i argumentació de 
conclusions. 

Þ La competència de gestió i tractament de la informació. 
Þ La competència digital 
Þ La competència en la recerca: recollida de dades, anàlisi quantitativa i 

qualitativa dels resultats, interpretació de dades. 
Þ La competència personal i interpersonal. 
Þ La competència en el coneixement i interacció amb el món. 

 
CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

 
La matèria de Psicologia comparteix alguns temes amb altres matèries del 
currículum, especialment amb al filosofia i la ciutadania i amb les matèries de la 
modalitat d’humanitats i ciències socials, atès que aprofundeix en algunes 
qüestions ja esbossades sobre l’ésser humà, la dimensió social i cultural de 
l’acció humana. També té relació amb algunes matèries de la modalitat de 
ciències i tecnologia, com la biologia o la química, amb les quals comparteix 
temes i mètodes de recerca. 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
OBJECTIUS 

 
La matèria de psicologia té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 
següents: 
 

1. Reconèixer la dimensió teòrica i pràctica de la psicologia, els seus trets 
característics i les seves limitacions metodològiques i explicatives. 

2. Assolir el coneixement dels principis i formulacions bàsiques de la 
psicologia i aplicar-los a la comprensió del comportament humà individual 
i col·lectiu. 

3. Reconèixer les correlacions biològiques, ambientals, socials i culturals del 
comportament humà, i entendre com aquests factors són les condicions 
que fan possible l’acció humana, individual i col·lectiva. 

4. Entendre les relacions entre els diferents processos psicològics (cognitius, 
afectius i motivacionals) i l’activitat humana. 

5. Identificar alguns trets de la personalitat i la seva projecció en el 
comportament individual i social. 

6. Explicar la relació entre cultura, socialització i comportament humà. 
7. Reconèixer l’organització i estructura de la societat pròpia i identificar-hi 

alguns conflictes latents i raons per al canvi. 
8. Analitzar i valorar el comportament propi i aliè, tant en la seva dimensió 

individual com social. 
9. Rebutjar els intents de manipulació o dirigisme del comportament 

individual i social de les persones, grups o institucions, i especialment dels 
que se serveixen dels mitjans de comunicació de massa per persuadir les 
persones receptores. 

10. Valorar de manera positiva la independència de criteri, la coherència i la 
racionalitat en l’elecció d’objectius vitals i en la presa de decisions 
individuals i col·lectives orientades a l’acció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
CONTINGUTS 

 
UNITAT 1. LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA 4 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer l’objecte d’estudi de la psicologia. 

Þ Conèixer l’evolució històrica de la disciplina. 
Þ Conèixer les diferents escoles psicològiques, els 

seus trets característics i les seves aportacions al 
camp d’estudi de la conducta humana. 

Þ Conèixer els mètodes d’estudi de la psicologia. 
CONTINGUTS § L’objecte d’estudi de la psicologia al llarg dels 

segles. 
§ Les primeres teories científiques. 
§ Les teories clàssiques. 
§ Les branques de la psicologia. 
§ Els mètodes descriptiu, correlacional i 

experimental. 
§ La psicologia cultural. 

ACTIVITATS § Exercicis de debat. 
§ Anàlisi crític de textos o documentals. 

RECURSOS § Power Point, vídeos, fragments literaris, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Comentaris de texts o petits projectes per 

aprofundir en el contingut teòric (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 2. FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA CONDUCTA 4 hores 
OBJECTIUS Þ Comprendre la relació entre genotip i fenotip. 

Þ Conèixer l’estructura i el funcionament del SN. 
Þ Conèixer el funcionament del sistema endocrí i les 

seves interaccions amb el SN. 
Þ Conèixer l’estructura del cervell i les funcions 

associades. 
CONTINGUTS § Genètica i conducta. 

§ Estructura i funció del Sistema Nerviós. 
§ Divisió del Sistema Nerviós. 
§ El sistema endocrí. 
§ Mètodes d’exploració cerebral. 

ACTIVITATS § Exercicis d’aprofundiment. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 3. SENSACIÓ I PERCEPCIÓ 4 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer les diverses vies d’entrada dels estímuls 

externs cap al SNC. 
Þ Conèixer les patologies associades 

CONTINGUTS § Com les sensacions es converteixen en 
percepcions. 

§ Estructura i funcionament del òrgans sensorials. 
§ Els llindars sensorials. 
§ Les teories de la percepció. 
§ Trastorns perceptius. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de documentals de suport al contingut 

teòric. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 4. CONSCIÈNCIA I ATENCIÓ  4 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer què són la consciència i l’atenció i com 

influeixen en la nostra conducta. 
CONTINGUTS § Els nivells de la consciència. 

§ Les fases del son. 
§ Estats alterats de la consciència. 
§ Trastorns del son. 
§ Mecanismes de funcionament de l’atenció. 
§ Atenció sostinguda, selectiva i dividida. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de fragments de pel·lícules que ajudin 

a contextualitzar el tema. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 5. L’APRENENTATGE 3 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer quins són els processos de l’aprenentatge 

l’humà. 
CONTINGUTS § Concepte d’aprenentatge. 

§ Patrons innats de conducta. 
§ Condicionament clàssic. 
§ Condicionament operant. 
§ Taxonomia de l’aprenentatge. 
§ Estratègies d’aprenentatge. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de documentals de suport al contingut 

teòric. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 6. LA MEMÒRIA HUMANA 5 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer com l’ésser humà pot consolidar i 

recuperar la informació emmagatzemada al SNC. 
Þ Conèixer les principals estructures cerebrals que 

sostenen la memòria. 
Þ Conèixer la classificació dels diferents tipus de 

memòria. 
Þ Conèixer les principals alteracions de la memòria. 

CONTINGUTS § Neuropsicologia de la memòria. 
§ Processos bàsics de la memòria. 
§ Estructura i funcionament de la memòria. 
§ Memòria immediata, a curt termina, a llarg termini i 

memòria de treball. 
§ Nivells de processament de la informació. 
§ L’oblit. 
§ Les distorsions i alteracions de la memòria. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de documentals de suport al contingut 

teòric. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 7. EL PENSAMENT 3 hores 
OBJECTIUS Þ Comprendre com les persones són capaces de 

comprendre el seu món i generar coneixement. 
CONTINGUTS § La naturalesa del pensament. 

§ Les unitats de pensament. 
§ Com es formen els conceptes. 
§ Tipus de raonament existents. 
§ Processos per prendre decisions i solucionar 

problemes. 
§ Què són les distorsions cognitives i com es 

relacionen amb la psicopatologia. 
ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 8. LA INTEL·LIGÈNCIA 4 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer què és al intel·ligència, com es 

desenvolupa i quins tipus existeixen. 
Þ Conèixer com es valora la intel·ligència. 
Þ Conèixer quines són les teories actuals que tracten 

d’explicar el fenomen de la intel·ligència. 
CONTINGUTS § Concepte d’intel·ligència. 

§ Teories clàssiques. 
§ Avaluació de la intel·ligència. 
§ Teories actuals. 
§ El desenvolupament de la intel·ligència. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Manipulació i aplicació d’alguna prova 

d’intel·ligència. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 9. EL LLENGUATGE 5 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer què és el llenguatge i quin és el seu 

substrat neuropsicològic. 
CONTINGUTS § L’origen del llenguatge. 

§ Neuropsicologia del llenguatge. 
§ Trastorns del llenguatge. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de documentals de suport al contingut 

teòric. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 10. MOTIVACIÓ I EMOCIÓ 5 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer què es la motivació i quins són els seus 

correlats fisiològics i conductuals. 
Þ Conèixer quines són les principals teories sobre la 

motivació. 
Þ Conèixer quines són les característiques de les 

emocions i les seves bases neuropsicològiques. 
Þ Conèixer què és l’estrès i quines conseqüències 

psicosomàtiques comporta. 
CONTINGUTS § Característiques de la motivació. 

§ Teories de la motivació. 
§ Característiques de les emocions. 
§ Bases neuropsicològiques de l’emoció. 
§ Causes i conseqüències de l’estrès. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de documentals de suport al contingut 

teòric. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 11. PERSONALITAT 6 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer què són i d’on sorgeixen el temperament, 

el caràcter i la personalitat. 
Þ Conèixer quines són les principals teories de la 

personalitat. 
Þ Conèixer quins són els principals instruments 

d’avaluació. 
Þ Conèixer les característiques dels principals 

trastorns de la personalitat. 
CONTINGUTS § Temperament, caràcter i personalitat. 

§ Teories de la personalitat. 
§ Avaluació de la personalitat. 
§ Trastorns de la personalitat. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Realització d’un perfil de personalitat mitjançant 

l’administració d’escales. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 12. PSICOPATOLOGIA 10 hores 
OBJECTIUS Þ Conèixer les principals classificacions dels 

trastorns mentals. 
Þ Conèixer les característiques dels trastorns 

mentals més prevalents. 
Þ Conèixer les principals teràpies psicològiques. 

CONTINGUTS § Models de categorització de les malalties mentals. 
§ Criteris diagnòstics. 
§ Trastorns de l’estat d’ànim. 
§ Trastorns d’ansietat. 
§ Trastorns esquizofrènics. 
§ Trastorns de l’alimentació. 
§ Teràpies psicològiques. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de documentals de suport al contingut 

teòric. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
UNITAT 13. PENSAMENT, CONDUCTA I INFLUÈNCIA 
SOCIAL 

3 hores 

OBJECTIUS Þ Conèixer què és i quin és l’objecte d’estudi de la 
psicologia social. 

CONTINGUTS § La interacció individu-societat. 
§ El pensament social. 
§ Les actituds. 
§ Els grups i la influència social. 
§ Les relacions socials. 

ACTIVITATS § Exercicis diversos. 
§ Visualització de documentals de suport al contingut 

teòric. 
RECURSOS § Power Point, vídeos, etc. 
COMPETÈNCIES 
GENERALS 
TREBALLADES 

Þ Competència comunicativa. 
Þ Competència de gestió i tractament de la 

informació. 
Þ Competència en el coneixement i interacció amb el 

món. 
Þ Competència personal i interpersonal. 

AVALUACIÓ Þ Examen sobre el contingut teòric (60%). 
Þ Controls o qüestionaris de repàs (20%). 
Þ Exercicis o petits projectes per reforçar els 

continguts (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
AVALUACIÓ 

 
L’avaluació de la matèria estarà destinada a regular el procés d’aprenentatge de 
l’alumne. 
Amb aquesta finalitat s’aplicaran diverses estratègies per avaluar i quantificar 
l’assoliment dels continguts, promovent l’avaluació continuada i l’aprenentatge 
progressiu i significatiu: 
 

Þ D’una banda, al llarg de cada trimestre, es realitzaran exercicis puntuals 
en forma de comentaris de text, comentaris de pel·lícules o petits 
projectes per aprofundir en el contingut que s’està treballant. La mitja 
d’aquestes tasques suposarà un 20% del total de la nota. 

Þ Finalitzada cada unitat didàctica, es realitzarà una prova que podrà variar 
el seu format (tipus test, comentari de text, preguntes obertes, etc.) i que 
tindrà per objectiu ajudar als i les alumnes a estructurar i integrar els 
coneixements, tot centrant-los en relació als conceptes claus treballats. 
Aquesta prova suposarà el 20% del total de la nota. 

Þ En finalitzar cada trimestre es realitzarà una prova àmplia dels continguts 
treballats a classe. Aquesta prova suposarà un 60% del total de la nota. 

 
A les proves i els treballs escrits es valorarà també l’expressió escrita i les faltes 
ortogràfiques, podent-se arribar a descomptar 1 punt de la nota final. Cada falta 
ortogràfica descomptarà 0,1 punts.  
Si la tasca encomanada no s’entrega en el dia requerit es descomptarà un punt 
de la nota total. Si tampoc s’entrega al següent dia de classe es puntuarà amb 
un 0. 
Les conductes no adequades a classe poden restar fins a 0,5 punts de la nota 
total. 
La nota final de la matèria s’obtindrà al realitzar la mitjana dels tres trimestres. 
La nota mínima per poder fer mitjana serà de 4 punts cada trimestre. Quan no 
s’assoleixi aquest llindar, en finalitzar el curs es podrà realitzar un examen de 
recuperació de cadascun dels trimestres no superats. Només caldrà examinar-
se dels trimestres pendents. Els alumnes que hagin aprovat però que vulguin 
pujar nota, podran realitzar un examen relatiu al contingut trimestral valorat amb 
menor nota. La nota final definitiva es calcularà tenint en compte la major nota (o 
bé de les proves i tasques trimestrals o bé de la prova de recuperació).  
En cas de no superar la matèria per no assolir, tot i l’examen de recuperació per 
trimestres, els 4 punts requerits, es realitzarà una prova excepcional durant el 
mes de juny del total de la matèria per tal de poder realitzar la selectivitat al 
setembre. 


