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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA 
1. Proporcionar coneixements sobre els orígens de la comunicació en la ontogènia des 

de una perspectiva sociocultural 
2. Proporcionar coneixements sobre els aspectes pragmàtics de la parla. 
3. Proporcionar coneixements sobre els processos de regulació de les interaccions 

humanes des de una perspectiva sistèmica 

TEMARI 
1. La comunicació des de la perspectiva de la Psicología Cultural:  

1.1 Vigotski i la mediació semiòtica de la ment. 
1.2 Trevarthen i els orígens de la comunicació en el nen  
1.3 Bruner i l’estructura narrativa del jo. 
1.4 Comunicació, classe social, ètnia i cultura. (Cole i Greenfield) 

 
2. Teoria sistèmica de la comunicació humana 

2.1 Introducció a una visió sistèmica: de la biologia a la comunicació social  Teoria 
de sistemes 

2.2 Pragmàtica de la comunicació humana 
2.3 Teoria sobre el canvi 
2.4 Comunicació, estructura i dinàmica familiar 
 

ESTIMACIÓ HORES TEMARI 
Per cada hora lectiva de classe, aproximadament, caldrà fer-ne una hora d’estudi personal. Cal 
afegir uns vuit  hores de preparació del treball 
 

pràctiques 
Les pràctiques s’organitzen en dos parts: 

a) Observació de la comunicació peverbal en infants entre 9 i 18 mesos 
b) Anàlisi de la comunicació en el context de l’entrevista professional 

 
ESTIMACIÓ HORES PRÀCTIQUES:  
Dues hores d’enregistrament i tres d’elaboració de l’informe, a més de l’horari de classe. 
 

AVALUACIÓ 
Primera part de l’assignatura: (50% nota final) 
Treball teoria i pràctiques  

1. Presentació del tema:  
a. Elaboració, a partir de la primera part del llibre La comunicació preverbal y dels apunts 

de classe, d’un esquema representatiu del desenvolupament de la comunicació des del 
naixement fins l’aparició del llenguatge (un full) 

b. Explicació resumida de l’esquema, intentant donar una explicació de les relacions entre 
comunicació preverbal i llenguatge (dos o tres fulls) 



2. Informe de pràctiques: 
a. Presentació del context de la filmació i de la història del nen observat (un full) 
b. Descripció de les interaccions observades, fent constar les conductes del nen i dels 

adults. (un o dos fulls) 
c. Explicació de la observació, incloent els comentaris fets a classe sobre la conducta de 

nen i adults, i comparant amb un o més dels altres casos estudiats (dos a tres fulls) 
Aquest treball cobreix la primera part de l’assignatura. Si algú introdueix referències teòriques de la resta 
de capítols del llibre, seran valorades, i aquesta és la única manera de superar el límit màxim de fulls. 
 
Segona part de l’assignatura: (50% nota final) 
Teoria, opció A: Treball 
Recensió lliure sobre la totalitat del llibre (de 5 a 8 fulls),  
Teoria , opció B: Examen  
Quatre preguntes curtes sobre aquesta part de l’assignatura. 
 
Pràctiques. 
Opció A:  
Assistència al menys al 60 % de les classes 
Opció B: 
Filmació i lliurament d’una entrevista simulada, fent servir preguntes circulars, reflexives i estratègiques. 
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