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OBJETIUS 

Partim d'un objectiu general que podem concretar de la següent manera: 
 
• Adquisició, per part de l'estudiant, d'uns coneixements i/o conceptes bàsics i 
fonamentals de la Història de la Psicologia. És a dir, la consecució d'uns coneixements 
sobre la Història de la Psicologia pel que fa a:  

1. idees i teories bàsiques.  
2. organització, causes i influències del desenvolupament de la Història de la 

Psicologia. 
3. perfil biogràfic i aportacions més conegudes dels principals autors.  

 
Amb això es tracta que l'estudiant disposi, al finalitzar el curs, d'un marc conceptual 
teòric que li permeti la reflexió i l'enquadrament dels continguts impartits en altres 
matèries del pla d'estudis.  
 
En síntesis podem dir que a través de la docència d'aquesta assignatura es pretén fer 
arribar a l'estudiant una idea global de l'evolució històrica de la psicologia prestant 
especial atenció a les teories psicològiques desenvolupades a Europa i Estats Units a la 
fi del segle XIX i al llarg del segle XX. 
Encara que la història de la psicologia científica ocupa un destacat lloc en aquesta 
explicació, també s'inclouen propostes externes al marc acadèmic com, per exemple, la 
història del psicoanàlisi i la psicologia aplicada. 
 

TEMARI 

1. Introducció. 
2. L'evolució de la psicologia fins a l'últim quart del segle XIX.  
3. La psicologia a la fi del segle XIX: el seu establiment com a disciplina científica. 
4. La psicologia en la primera meitat del segle XX.  
5. La Psicologia en la segona meitat del segle XX.  
6. La Psicologia a Espanya. 

 

PRÀCTIQUES 

Amb les pràctiques es pretén que l'alumne:  
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• A través de l'explicació teòrica i de l'anàlisi de textos, adquireixi unes aptituds i 
habilitats que li permetin, des d'una actitud crítica i raonada, afrontar les lectures i 
debats que hagi de realitzar en un futur.  
• Entri en contacte amb el treball experimental de la primera psicologia científica a 
través de la posada en pràctica de proves, tests o experiments clàssics de la Psicologia, 
per a conèixer de forma directa com es va treballar en els inicis de la Psicologia.  
 
Així, les pràctiques estan pensades per a ajudar a l'alumne en l'assimilació i comprensió 
de la matèria ensenyada en les classes de teoria, contant per a això amb la participació 
activa per part de l'estudiant. Es treballen, per exemple, els conceptes bàsics sobre els 
quals descansa la narració històrica, es realitzen lectures per a aprofundir en algun tema, 
es comparen les diferents formes d'abordar una mateixa temàtica d'investigació 
psicològica i es comenten cites extretes de textos originals per a practicar la 
identificació de postures teòriques. Així mateix, s'intenta replicar experiments clàssics i 
es presenten vídeos a través dels quals es coneixen, entre altres aspectes, algunes dades 
biogràfiques d'autors com Wundt, Watson o Mira.  
 

DOCÈNCIA TUTORIZADA 

La docència tutoritzada proporciona a l'alumne un espai de revisió, consulta i aclariment 
de la matèria explicada en les classes. No requereix la presència de l'alumne ja que es 
realitza a través del campus virtual, on l'alumne pot trobar una sèrie d'exercicis a través 
dels quals pot aprofundir i auto-avaluar el seu coneixement de la matèria de 
l'assignatura. El temps dedicat per part de l'alumne a la realització de la docència 
tutoritzada, que pot representar entre 1 i 2 hores setmanals, és un temps que després es 
pot restar del temps necessari d’estudi per a l'examen. 
 

AVALUACIÓ 

L'avaluació es realitza a través d'un examen tipus test que es divideix en dues parts, una 
teòrica i altra pràctica, que són avaluades conjuntament a través d'una puntuació global. 
El nombre de preguntes de cada tema és aproximadament proporcional al nombre de 
classes impartides en cada tema. 
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Comentari a la bibliografia: Els llibres que configuren aquesta relació són manuals 
d'Història de la Psicologia amb visions globals que presenten generalment l'explicació 
dels autors i teories més importants que constitueixen la base explicativa de 
l'assignatura. Atès que pràcticament cap manual inclou tots els punts del temari, resulta 
rellevant que l'alumne tingui a l'abast varis manuals per a consultar-los. També s'han 
incorporat llibres de textos on es poden llegir directament fragments originals de les 
obres dels principals representants de la Psicologia. Així com, alguns llibres específics 
de les matèries tractades en el temari.  
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