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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA
Aquesta assignatura té com objectiu introduir l’alumne a l’estudi del pensament
i del llenguatge des d’una vessant cognitiva. S’analitzaran les característiques
de les tasques cognitives de classificació i estructuració de la informació, del
raonament, de la presa de decisions i de la resolució de problemes. D’altra
banda, s’explicaran els processos cognitius que estan implicats en l’ús del
llenguatge en les seves diferents vessants (percepció, comprensió, producció)
així com en les seves diferents funcions (comunicació i representació).
L’alumne aprendrà a:
• Identificar conceptes lògics i probabilístics.
• Descriure el procés de formació i identificació de conceptes i categories.
• Diferenciar entre codis concrets i abstractes per representar el coneixement.
• Identificar i valorar les propietats de les imatges mentals
• Definir, identificar i distingir el raonament deductiu i el raonament inductiu.
• Identificar les fonts d’errors en el raonament deductiu.
• Identificar els esbiaixos produïts en el raonament inductiu.
• Descriure i aplicar els heurístics de càlcul de probabilitats.
• Analitzar els processos de presa de decisions i resolució de problemes.
• Resoldre problemes quotidians en grup
• Assenyalar les característiques i funcions del llenguatge humà
• Descriure i diferenciar les principals propostes teòriques sobre la relació del
llenguatge amb la resta de capacitats cognitives
• Descriure la metodologia empírica emprada en els estudis de psicologia del
llenguatge
• Identificar i valorar els diferents tipus de models teòrics existents en
psicologia del llenguatge
• Identificar i diferenciar els diferents components del llenguatge
• Identificar i caracteritzar les diferents fases del processament del llenguatge

• Descriure els diferents tipus de representacions mentals que intervenen en
la comprensió i en la producció del llenguatge
• Identificar i relacionar els diferents tipus d’informació que intervenen en la
comprensió i la generació del discurs

TEMARI
1.-Conceptes i categories
Estudi de l’organització més bàsica del coneixement a partir d’unitats de
pensament: els conceptes i les categories.
2.- Esquemes i imatges
Identificació de les característiques de l’organització del coneixement en
esquemes i descripció de les propietats de les imatges.
3.- Raonament deductiu
Anàlisi dels processos productius del pensament. Les diferències entre el
raonament lògic i el raonament humà. Identificació de les principals fonts d’error
sistemàtics en el raonament humà. Estudis dels Models Mentals com teoria
explicativa del raonament humà.
4.- Raonament inductiu
Estudiar el raonament inductiu i d’altres formes de raonament quotidià. Anàlisi
de la predicció inductiva. Descripció dels esbiaixos en el raonament
probabilísitcs. Estudi dels heurístics com model explicatiu del raonament
inductiu.
5.- Resolució de problemes i presa de decisions
Anàlisi i descripció dels processos de resolució de problemes i presa de
decisions. Constatar la diversitat de formes de pensar: aplicació a problemes
lògics i quotidians.
6.- Caracterització del llenguatge i del seu processament des de la
psicologia cognitiva
Definició/ns de llenguatge humà. Funcions i trets principals del llenguatge
humà. El problema de l’especificitat de domini: relacions entre llenguatge i
pensament; innatisme versus aprenentatge. La psicologia del llenguatge:
origen, evolució i models teòrics. El processament del llenguatge: fases.
7.- Percepció del llenguatge
Percepció de la parla: el senyal de la parla; categorització i segmentació;
models de percepció de la parla.
El lèxic mental: caracterització del lèxic mental; reconeixement de paraules;
models d’accés al lèxic.
El processador sintàctic: tasques del processador sintàctic, estratègies d’anàlisi
sintàctica; resolució de l’ambigüitat sintàctica.
8.- Comunicar: aspectes de pragmàtica
El llenguatge com a interacció: la conversa. Actes de parla: tipus i taxonomia.
La referència: deixi i anàfora.
9.- Entendre: comprensió del discurs
Elements per a la comprensió del discurs. Estructura del discurs: Coherència i
cohesió. Inferències. Models de processament del discurs.
10.- Producció del llenguatge: de la idea a la parla.
Representacions mentals vinculades a la producció del llenguatge. Fases en la
producció del llenguatge. Models de producció.

El temes de pensament (de l’1 al 5) i els de llenguatge (del 6 al 10) es
desenvoluparan de manera simultània, dedicant cada setmana dues hores a
pensament i dues hores a llenguatge.

ESTIMACIÓ HORES DEDICACIÓ NO PRESENCIAL
La dedicació setmanal a l’estudi serà aproximadament de 4 hores.

PRÀCTIQUES
Els objectius de les práctiques de pensament són:
- avaluar el nivell inicial de creativitat de l’alumne (pensament creatiu)
- aprenentatge de destreses i estratègies en la resolució de problemes
(pensament pràctic)
- avaluar el nivell final de creativitat de l’alumne
El procés de resolució de problemes es basarà en el model de les cinc fases
del pensament de De Bono (1997). Els continguts comprenen el coneixement
d’estratègies de pensament, de recerca de la informació, de generació de
possibilitats i d’execució de solucions (enllaçant amb el tema 5 de teoria). La
metodologia de treball serà el plantejament d’un problema o propòsit inicial a
l’inici de curs, que s’anirà desenvolupant en grups reduïts. L’estimació d’hores
de dedicació fora de l’aula en la part de Pensament és de 5 hores en tot el
semestre.
L‘objectiu de les pràctiques de llenguatge és completar els continguts teòrics
mostrant, mitjançant experiments a realitzar per l’alumne/a, els fenòmens
descrits a la classe de teoria. Al mateix temps, les pràctiques de llenguatge
permeten aprofundir en la vessant empírica de la psicologia del llenguatge
(tècniques experimentals i altres metodologies).
L’estimació d’hores de dedicació fora de l’aula en la part de Llenguatge és de 5
hores en tot el semestre.

DOCÈNCIA TUTORIZADA
Es publicarà al campus virtual el material per dur a terme la docència
tutoritzada complementària a la teoria. Els i les alumnes podran realitzar les
activitats autònomament i presentar els resultats individualment al seu/seva
professor/a tutor/a. El seguiment de la docència tutoritzada també podrà fer-se
mitjançant correu electrònic.
L’objectiu de la Docència Tutoritzada de Pensament és que l’alumne completi
els continguts teòrics de l’assignatura fent uns exercicis i activitats relacionats
amb cada tema: conceptes i categories, imatges, raonament deductiu i inductiu
i resolució de problemes. Els i les alumnes podran realitzar les activitats
autònomament i presentar els resultats individualment al seu/seva professor/a
tutor/a. El seguiment de la docència tutoritzada també podrà fer-se mitjançant
correu electrònic.

AVALUACIÓ
La nota final de l’assignatura s’obtindrà mitjançant un exàmen de 50 preguntes
tancades d'elecció múltiple. Les preguntes es repartiran de la següent manera:
20 preguntes de pensament, 20 preguntes de llenguatge i 10 preguntes de
pràctiques.
Es considerarà qualitativament la participació en la docència tutoritzada. Les i
els alumnes que hagin realitzat els treballs de la docència tutoritzada
regularment al llarg del curs i presentat el seu resultat podran obtenir un
augment qualitatiu en la nota final.
Repetidors/es: no es guarda cap nota parcial, ni de pràctiques, de les
assignatures de cursos anteriors.

ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ RECOMANADES
Logopèdia
Lingüística General i Aplicada
Psicologia del Llenguatge i del Pensament (a cursar posteriorment)
Adquisició i desenvolupament del llenguatge
Filosofia
Filosofia de la Ment
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