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Objectius 

• Identificar les característiques pròpies de la psicologia de la personalitat  
• Conèixer i diferenciar les principals perspectives i models teòrics en psicologia de la 

personalitat.  
• Conèixer les principals implicacions de les diferències en personalitat per a la conducta 

i entendre la seva aplicació en el camp pedagògic.  
• Entendre els principis de l’avaluació de la personalitat, i conèixer els instruments més 

utilitzats.  

 

Temari 

BLOC I. Definició, Camp d'Estudi i Mètodes d'Investigació. 

1. Introducció a l'estudi de la personalitat. 

2. Delimitació de l'àrea d'estudi de la psicologia de la personalitat. 

3. Mètodes d'investigació. 

BLOC II. Teories i Models en Psicologia de la Personalitat. 

4. Introducció a la perspectiva psicodinàmica. 

5. Perspectiva fenomenològica. 

5.1. C.R. Rogers. 

5.2. G.A. Kelly. 

6. Perspectiva disposicional o model de l'atribut. 

6.1. R.B. Cattell. 

6.2. H.J. Eysenck. 

6.3. El model dels "Big Five". 

7. Perspectiva biològica 

8. Perspectiva de l'aprenentatge. 



9. Perspectiva cognitiu-social. 

Bloc III. Principals dimensions i trets de personalitat 

10. Extraversió. 

11. Neuroticisme. 

12. Psicoticisme. 

13. Ansietat i Impulsivitat. 

15. Percaça de sensacions. 

Bloc IV. La Mesura de la personalitat. 

16. L'avaluació en psicologia de la personalitat. 

17. Principals qüestionaris i escales de mesura de la personalitat. 

 

Metodologia 

L'assignatura s'impartirà mitjançant exposicions teòriques completades amb una important 

proporció d'exercicis pràctics. El treball en aquestes sessions pràctiques es desenvoluparà a 

l'aula. 

 

Avaluació 

• Examen: Prova d'elecció múltiple de 5 alternatives de resposta.  
• Treball a les pràctiques: Que consistirà en l’assistència i participació en les sessions 

pràctiques. L’assistència a totes les sessions donarà lloc a 0,75 punts que s’afegiran a 

la nota de l’examen.  
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