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OBJECTIUS 

Aquesta assignatura pretén mostrar algunes de les eines que el psicòleg pot utilitzar en l’anàlisi de la 
interacció humana. A les classes de teoria, es partirà dels aspectes filogenètics i ontogenètics de la 
comunicació humana per, tot seguit, abordar l’estudi de la interacció des de una perspectiva intercultural i 
sistémica. 

TEMARI 

1. Comunicació animal i comunicació humana.  
 
2. Els orígens de la comunicació en el nen. 
 
3. Comunicació, classe social, ètnia i cultura. 
 
4. Teoria sistèmica de la comunicació humana. 
 
5. “Jocs  patològics” en la interacció humana. 

PRÀCTIQUES 

Les pràctiques (de tipologia de laboratori, es a dir, de grups reduïts) consistiran en entrenament en 
tècniques d’entrevista, atenent a temes com: comunicació digital i analògica, enquadrament de 
l’entrevista, els sentiments de l’entrevistador, la neutralitat, la circularitat... S’utilitzaran técniques de 
role-play. 
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AVALUACIÓ 

Aquesta assignatura s’organitza com un seminari. L’assistència és, doncs, obligatòria,  i pressuposa la 
lectura de texts seleccionats. L’avaluació final es farà a partir d’un treball de curs el tema del qual serà 
triat per l’alumne i negociat amb el professor. Es considerarà, complementàriament, la participació a 
classe. Per ser avaluat cal la participació a les sessions de pràctiques. 
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