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OBJECTIUS GENERALS 

La Psicologia de l'Educació Artística  forma part habitual dels curricula  contemporanis en les 
especialitzacions en psicologia en la majoria d'universitats occidentals. L'art com a fenòmen  
psicològic i psicoeducatiu es contempla en la Psicologia i la Sociologia de l'Art  des de tots els aspectes 
possibles, no únicament per la seva importància formativa sino també pel valor polivalent i introductori 
a moltes activitats contemporànies de contingut i reflexió prioritariament psicològiques. Aquí es tracta 
d'omplir un buit des de l'enfocament  psicològic-instruccional d'aquest camp d'estudi i d'aprenentatge.   

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

La psicologia de l'educació artística cubreix tres camps de formació : (1) Es una assignatura dirigida a 
l'educació de la sensibilitat cultural no sempre contemplada en els aprenentatges anteriors del estudiant; 
(2) és una  matèria interdisciplinària que dona unitat als coneixements procedents   d'altres ambits i a 
temes que no es poden deixar de coneixer pel psicòleg en camps d'importància capdal, com per 
exemple l'impacte de la percepció plàstica i auditiva de les imatges televisives en la construcció de la 
realitat i (3) és una assignatura polivalent en el sentit de que permet contactar amb mons professionals 
en els quals, cada vegada més, les formacions globals són més apreciades; per exemple la publicitat, el 
disseny, l'arquitectura, la moda, l'esplai, els multimedia, etc. i en els que la formació psicològica és 
valorada. 

ACTIVITAT DIDÀCTICA  

Les classes teòriques seran sobre la matèria d'estudi del present programa -calculat segons el nombre de 
dies i hores de classe del semestre-, el material de lectura que es recomani, la visualització de videos, 
visites exteriors o l'audició de material especific. En casos molt especials es proporcionaran alternatives 
d'estudi dirigit. 
Les classes pràctiques seran el recolçament de cada un dels temes explicats a classe mitjançant un tema 
monogràfic, sempre amb l'ajut audio-video. A part de la bibliografia que es recomana al final del 
programa es donarà bibliografia i orientacions multimedia sobre els temes explicats i les pràctiques a 
realitzar. 

AVALUACIÓ 

Aquesta assignatura s'avaluarà mitjançant el sistema d'avaluació continuada. Aixo vol dir que després 
dels temes explicats i la realització de les pràctiques es passaran qüestionaris d'apreciació instruccional de 
l'aprenentatge, així com de la comprensió i sensibilització pel tema que es reculliran a la mateixa classe. 
L'avaluació de la intervanció oral en les practiques també podrà ser motiu de qüalificació. Aquest sistema 
obviament elimina l'examen final. 
La lectura amb comentari orientat d'una obra clau sobre l'assignatura i una visita amb itinerari explicat 
formen el complement avaluador. Ambdòs comentaris -que cubreixen tant la part teòrica como la 



pràctica- són d'extensió limitada a un màxim de 10 fulls i s'entregaran la darrera setmana abans que 
comenci el periode acadèmic d'examens.  
Important: la no realització de més de tres qüestionaris a classe o la impossibilitat de seguir de forma 
regular el curs, implicarà negociar amb el professor un altre tipus d'avaluació individualitzada amb 
inclusio, a part d' altres tasques, d'examen a la fí del semestre. 

TEMARI 

I. Introductoria. Psicologia i Educació Artística 
Tema 1. La implicació psicològica i educativa en els contextes psico-estètics. 
Vocabulari de conceptes bàsics.- L'aproximació psicològica i educativa a la cultura que ens 
envolta.- Les funcions i els comportaments psicològics davant els estímuls educatius plàstics, 
acústics i simbòlics. Funcions derivades del coneixement estètic. 

II. L'activitat psicològica i educativa en contextes plàstics 
Tema 2. Quan la percepció es torna activitat quotidiana: mirar i veure. 
El valor de la mirada.- Com funciona la mirada.- L'ull intel.ligent.- La teoria del "punt de 
vista".- Les mirades "obliqües": el mirall, les ilul.lusions, les sombres.- Les dificultats en la història 
de la percepció.- La conquesta de la perspectiva.- El color real i el color inventat.-  L'exploració 
icònica i estètica del mon plàstic: guia mínima psicopedagògica de com mirar una obra d'art. 
Tema 3. Imatges: mes enllà de la visió. 
Vivim en un mon d'imatges?.- Imatge, icònic, imaginari, imaginació, fantasia, creativitat.- Els 
aspectes cognitius: construcció del pensament i construcció de la imatge.- El constructa 
d'EISNER. - Els aspectes afectius.- La imatge desborda el seu objecte: polivalència de la 
imatge.- La imatge i "els mons privats de la infància".- El control  y la manipulació psicològica de 
les imatges. 
Tema 4. La imatge tranformada. 
(1)  La fotografia (1839) o el mon icònic ja no ha estat mai més com abans. L'aparició de la 
fotografia i els canvis radicals en el mon de la percepció.- La percepció plàstica es torna 
democràtica: "jo hi era".- De com la fotografia va canviar psicologicament la realitat 
plàstica.- - Destreses psicològiques i destreses fotogràfiques.- Epistemologia de la 
fotografia.- Perversió i nostalgia de la instantània: és real però no és la realitat.-  La fotografia com 
objecte educatiu i la fotografia com objecte estètic. 
(2) El Cinema com art "total".(1895) L'estructura de l'obra cinematogràfica.-  Totes les funcions 
psicològiques intervenen.- El "miracle" de la superació de la temporalitat i l'espacialitat icónica 
mitjançant el so i el moviment.- El poder psicològic del silenci.- La "màgia" del cinema.- L'únic art 
plàstic amb poder de "recrear."- L'educació estètica mitjançant el cinema.-  Els mons icònics 
familiars derivats: la TV, el video. i les noves tecnologies.- Orientació, consell o censura?.- El 
cinema per a nens?.  
Tema 5. Els espais físics globals. 
(1) Els compromisos psicològics, socials, educatius i estètics amb els espais físics. 
Els espais. L'impacte psicològic de l'espai sobre el comportament: l'espai com a centre, l'espai i el 
temps, el model "waiting room".-Els nous conceptes plàstics per anomenar psicologicament l'espai: 
ambient, ecologia, entorn, "context", etc.- La nova sensibilitat per l'espai.-L'espai natural.- La 
conservació i la contemplació de l'espai.- El paisatge i les "vistes".-   Paisatges reals i paisatges 
imaginats.-L'exotisme.-L'experiència psicològica dels "espais": espai exterior, espai interior, espai 
privat i espai íntim.- Els espais artificials exterior construits: els macroespais- Psicologia de 
l'arquitectura.- Arquitectura individual i arquitectura col.lectiva.- Arquitectura, vivenda i qualitat de 
vida.- Els espais artificials interiors construits: els microespais.- L'adveniment de l'espai interior a la 
vida quotidiana: el disseny i la decoració.- L'estructura psicològica bàsicament visual-motriu del 
objectes dins l'espai quotidia. 
(2). Els espais estètics educatius convencionals: els museus. El museu com institució 
psicològica-social-mediàtica.- Els components psicològics previs a l'experiència en el museu.- Breu 
història dels museus.- Museus de coses curioses, museus de ciències i museus d'obres 
d'art.- Pedagogia del museu clàssic.- Estructures linials i estructures cognitives.- L'estructura 



cognitiva-emocional: el museu imaginari.- Els altres museus.- L'exposició temporal.- Educació 
museística i museu modern.- Les exposicions educatives.-  Els museus particulars: el 
col.leccionisme.- Eisteixen raons per visitar un museu?. 

III L'activitat psicològica i educativa en contextes  acustics 
Tema 6. Els espais estètics auditius i motrius. 
Psicologia i sociologia de la música.- Procesos intel.ligents, afectius i motrius.- Els conceptes 
musicals: armonia, ritme, etc.- Destreses psicològiques i instruments.- La veu.- La irrupció de la 
música en la vida contemporània.-Valor contextual de la música: de la "música 'política" a la música 
ambiental.- Música i classes socials.- Escales estètiques de la música.- Els espais musicals.- De 
l'auditori a la Discoteca- Aspectes evolutius de la música.-De la dansa al ball.-Els afectes catartics 
de la música: La musicoterapia.-   

IV L'activitat psicològica i educativa en contextes  personals 
Tema 7. L'impacte psico-estètic de la corporeitat. 
Del cos privat al cos públic.- Psicologia, antropologia i estètica del cos.- Aparença i realitat 
psicològica del cos.- Els missatges cognitius dirigits al cos.- La salut.-Contradiccions entre bellesa 
imaginada i salud.- Els missatges afectius.- Amor físic, amor del cos, amor sense cos.- Moda i 
vestit.- Els missatges emocionals.- Sexe, erotisme, pornografia.- Els llenguatges no verbals del 
cos.- L'aparença psicològica del cos en l'art.-Vestit, desvestit, despullat i nu- L'expressió 
corporal.- Components corporals en els processos psicològics de la seducció.- L'expressió plàstica 
corporal. -Els missatges socials en l'aparença estètica del cos.- La censura davant el cos.- Cos, 
sexisme, racisme.- La lectura  artística del cos i el seu aprenentatge.- Terapia i expresivitat fisica. 
Tema 8. Els reptes psicològics i educatius del "temps lliure" (lleure): el viatge 

com a fenòmen psico-estètic global.  
El viatge com a realitat psicocultural  i educativa contemporània.- Història del viatge.-  El mercat 
de la geografia. i el mercat de la història- Els elements cognitius i emocionals del 
viatge.- L'imaginari del viatge i l'anticipació.- El paper de l'aventura imaginada.- El viatge viscut i la 
rememoració.- Els aspectes evolutius: viatges per totes les edats.- Els intruments cognitius del viatge: 
la lectura de mapes, guies i relats.- La fixació plàstica  del viatge: de la fotografia personal i el 
video a la postal- Els mitjans del viatge: de l'excursió a peu a la volta al mon amb avió.- Vacances i 
viatges.- Del viatger al turista.- Les destreses psicosocials del viatge.-  La literatura dels 
viatges.- El viatges "menors": el paisatge pròxim.- Els viatges "majors".- Viatge i antropologia: el 
viatge etern i l'estètica de la mort. 

V L'activitat psicològica i educativa en    els contextes simbòlics 
Tema 9. Els components psicològics i educatius de l'experiència estètica del 

llenguatge.- Noves tecnologies i nous llenguatges 
(1) Les experiències simbòliques.- Els components cognitius i emocionals en la vivència del 
llenguatge.- L'aprenentatge de l'expressiò estètica mitjançant la paraula escrita.- L'aprenentatge de 
l'apreciació literaria en els seus diferents gèneres: no tots es llegeixen de la mateixa manera.- Les 
apreciacions psicoestètiques complexes: com es fa i s'enten una poesia avui.- La lectura com emoció 
estètica.- L'aprenentatge de l'expressió parlada. (retorica)- La paraula privada i el llenguatge interior: 
els components lingüístics de l'experiència personal: l'autobiografia i la pervivencia  de 
l'introspecció.- Existeix la mística?.- El component psicoestètic en el descobriment de la comprensió 
lingüística.- Parlar, dir, escoltar, entendre.- L'experiència en psicologia de la culture de l'ús de més 
d'un idioma.- Etica i estètica de la comunicació: sociopaties lingüístiques públiques i 
privades.- Terapia dramatica-literaria.   
(2) La realitat psicològica i educativa de l'educació artística envers l'impacte de les noves 
tecnologies.-  Breu història de les noves tecnologies.- Mite i realitat del "2001".- L'instrument 
tecnològic com a estri i com a metàfora.-. Els multimedia.- Les imatges virtuals.- Epistemologia de 
les noves tecnologies.- Anàlisi crític.- Cap una nova estètica?.- Tipus d'implicacions psicològiques i 
educatives.- Enriquiment i banalització de la informació. 
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