
 
Curs 2008-09    Codi :23482     Assignatura : Psicologia de la Personalitat  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Psicopedagogia. Complements de Formació, 1r quadrimestre 6 crèdits                        
 
 
Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 
Professors: Imma Grande 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
• Identificar les característiques pròpies de la psicologia de la personalitat 
• Conèixer i diferenciar les principals perspectives i models teòrics en psicologia de la 
              personalitat. 
• Conèixer les principals implicacions de les diferències en personalitat per a la conducta i 
              entendre la seva aplicació en el camp pedagògic.  
• Entendre els principis de l’avaluació de la personalitat, i conèixer els instruments més utilitzats. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
BLOC I. Definició i camp d'Estudi. 
1. Introducció a l'estudi de la personalitat.  
2. Delimitació de l'àrea d'estudi de la psicologia de la personalitat. 
 
BLOC II. Teories i Models en Psicologia de la Personalitat. 
4. Introducció a la perspectiva psicodinàmica. 
5. Perspectiva fenomenològica. 
5.1. C.R. Rogers. 
5.2. G.A. Kelly. 
6. Perspectiva disposicional o model de l'atribut. 
6.1. R.B. Cattell. 
6.2. H.J. Eysenck. 
6.3. El model dels "Big Five". 
7. Perspectiva biològica  
8. Perspectiva de l'aprenentatge. 
9. Perspectiva cognitiu-social. 
 
Bloc III. Principals dimensions i trets de personalitat 
10. Extraversió. 
11. Neuroticisme. 
12. Psicoticisme. 
13.  Ansietat i Impulsivitat. 
15. Percaça de sensacions. 
 
Bloc IV. La Mesura de la personalitat.  
 
16. L'avaluació en psicologia de la personalitat. 
17. Principals qüestionaris i escales de mesura de la personalitat. 
 
3. Avaluació 
• Examen: Prova d'elecció múltiple de 5 alternatives de resposta.  
• Activitats pràctiques: Les activitats pràctiques comportaran la realització d’exercicis per part de  
              l’alumne que seran avaluats i la nota se sumarà a la nota de l’examen 
•  Treball optatiu: Superar el treball donarà lloc a 1 punt que s’afegirà a la nota de l’examen. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà 3 dossiers de lectures obligatòries que corresponen als  temes 4 i 5  
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials addicionals que els ajudaran a comprendre i aprofundir en el contingut de la matèria 
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