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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA 

L’objectiu fonamental és proporcionar coneixements sobre els aspectes pragmàtics de la 
parla i donar eines per a la intervenció educativa a través de l’anàlisi de la comunicació 
en situacions d’aprenentatge. S’utilitzarà com a marc conceptual l’aproximació socio-
històrica de la Psicologia i l’enfoc sistèmic.  
 

TEMARI 

1. Comunicació i desenvolupament humà 
1.1 Què és comunicació? 
1.2 Comunicació animal i comunicació humana. 
1.3 La mediació semiòtica en la construcció de la ment.  
1.4 Els orígens de la comunicació en el nen. Prerrequisits, protodiàlegs, 

intersubjectivitat primària 
1.5 Referència i intersubjectivitat. Gestos protoimperatius i protodeclaratius 
1.6 Narrativa i diàleg. 

2. Comunicació y educació 
2.1 Llenguatge i pensament 
2.2 La creació del context 
2.3 La creació de coneixement nou 
2.4 Poder i argumentació 
2.5 El pensament col·lectiu 
2.6 El diàleg 

3. Comunicació i sistemes humans 
3.1 Introducció a una visió sistèmica: de la biologia a la comunicació social   
3.2 Pragmàtica de la comunicació humana. Axiomes de la comunicació. 
3.3 Distorsions i patologies de la comunicació en un sistema 

4. Anàlisi i pràctica de la comunicació a l’entrevista professional 
 

ESTIMACIÓ HORES TEMARI 
Per cada hora lectiva de classe, aproximadament, caldrà fer-ne dues hores d’estudi personal.  
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PRÀCTIQUES 

Les pràctiques s’organitzen en grups de laboratori, i consistiran en l’anàlisi de seqüències de comunicació 
en activitats d’ensenyament-aprenentatge: anàlisi, a partir de gradacions en vídeo, de interaccions 
d’aprenentatge col·laboratiu. 
 
ESTIMACIÓ HORES PRÀCTIQUES:  
Cinc hores per a l’elaboració de l’informe, a més de l’horari de classe. 
 

AVALUACIÓ 

1. Avaluació continuada. Cada setmana, es lliurarà un full amb preguntes generades a partir d’un text. 
Les preguntes hauran de ser contestades pels participants en el curs.  
 
2. Treball teòric-pràctic. Consisteix en un únic treball de teoria i pràctiques, a lliurar al final del 
semestre. Es farà en grups de tres persones a partir del text de Mercer que apareix a la bibliografia.  
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