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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 
L’objecte de l’assignatura Processos Psicològics Bàsics és el coneixement dels principis bàsics i generals 
de la conducta i els processos mentals. Els processos psicològics bàsics descriuen i expliquen com els 
éssers humans ens sentim, pensem i actuem. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
TEMA 1. LA CIÈNCIA DE LA PSICOLOGIA 
 
1. Què és la psicologia? 
2. El desenvolupament de la psicologia 
3. Mètodes d’investigació en psicologia 
 
TEMA 2. SENSACIÓ I PERCEPCIÓ 
 
1. La naturalesa de la sensació 
2. Percepció 
 
TEMA 3. ESTATS DE CONSCIÈNCIA 
 
1. Experiència conscient 
2. Son 
3. Somnis 
4. Meditació i hipnosi 
 
TEMA 4. L’APRENENTATGE 
 
1. Condicionament clàssic 
2. Condicionament operant 
3. Comparació entre els condicionaments clàssic i operant 
4. Aprenentatge cognoscitiu 
 
TEMA 5. LA MEMÒRIA 
 
1. Els registres sensorials 
2. Memòria a curt termini 
3. Memòria a llarg termini 
4. La biologia de la memòria 
5. Oblit 
6. Temes especials sobre la memòria 
 
TEMA 6. MOTIVACIÓ 
 
1. Perspectives sobre la motivació 
2. Gana i set 
3. Sexe 
4. Altres motius 
 
TEMA 7. EMOCIÓ 



 
1. Emocions bàsiques i Teories de l'emoció 
2. Comunicació no verbal de l’emoció 
3. Gènere, cultura i emoció 
          
TEMA 8. COGNICIÓ I LLENGUATGE 
 
1. Els blocs de construcció del pensament 
2. Llenguatge, pensament i cultura 
3. Pensament i llenguatge en animals 
4. Sol·lució de problemes 
5. Presa de decisions 
 
TEMA 9. INTEL·LIGÈNCIA I CAPACITATS MENTALS 
 
1. Teories de la intel·ligència 
2. Proves d’intel·ligència 
3. Què fa que una prova sigui bona? 
4. Què determina la intel·ligència? 
5. Capacitats mentals i diversitat humana 
6. Extrems de la intel·ligència 
7. Creativitat 
 
3. Avaluació 
 
L'avaluació de l'assignatura es duu a terme de forma continuada al llarg del curs. Per a cada tema, els 
estudiants duen a terme un conjunt d'activitats (lectura i estudi d'un manual de psicologia, plantejament de 
dubtes i discussió, exercicis presencials i orientats, activitats de docència tutoritzada lliures) i, finalment, 
un examen dels continguts globals de cada tema. No hi ha, per tant, un "examen final" de l'assignatura. 
 
Els detalls de l'avaluació continuada figuren en el pla de treball de l'assignatura que es facilita als 
estudiants a l'inici del curs a través del Campus Virtual. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
A l'inici del curs el professor facilitarà als estudiants a través del Campus Virtual el pla de treball de 
l'assignatura, en el qual s'especifica per a cadascun dels temes els continguts (el programa detallat) i els 
materials (la bibliografia bàsica i complementària, pàgines web, videos i d'altres recursos).  
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