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CONSTRUCCIÓ DE SÍMBOLS I SIGNES 
CULTURALS : una perspectiva evolutiva.   
26969 
 
 
Àrea: Psicologia Evolutiva 

1.1 PROF: AURORA LEAL 
(Psicologia i Logopèdia) 
 
OBJECTIUS: 
A- Estudi de l'evolució i la construcció d'alguns sistemes de símbols i signes de la 

nostra cultura per part de l’individu. Mecanismes psicològics d’elaboració i 
d’interpretació d’aquests sistemes simbòlics  per part de la població infantil i 
adulta.  

B- Estudi de les representacions mentals expressades a través de diferents sistemes de 
simbolització: temes d’ordre cognitiu, socio-afectiu i de gènere. 

C-  Utilització dels estudis anteriorment esmentats com a instrument d'anàlisi 
psicològica de les conductes de simbolització. Aquestes eines són de gran utilitat 
per tal de conèixer l’evolució normal i també possibles anomalies o retards de 
tipus representacional, que poden tenir conseqüències en el desenvolupament del 
joc, de la comprensió d’imatges i contes, del llenguatge oral, escrit, aritmètic, etc.  

D- Aportació d’enfocaments psicopedagògics i didàctics conseqüents, d’utilitat en 
tasques de reeducació específica. 

 
TEMARI: 
 
A: Representació, simbolització, arbitrarietat i convencionalitat en diferents 
sistemes simbòlics de la nostra cultura. La Semiòtica i La Psicologia. 
L’individu: Representació mental i diferents formes de simbolització.  
 
B:   Representació i llenguatge natural: 

1. L’origen simbòlic de les primeres formes de comunicació i de les 
primeres paraules i enunciats.  

2. La construcció dels significats. Errors i significacions. Representacions 
implícites. 

3. Les metàfores del llenguatge. Representacions implícites. 
C: Representació i simbolització amb objectes i accions.  

1. El joc simbòlic.  
2. El significat dels objectes. 

D: Representació  i imatge. 
1. Interpretació de fotografies, il·lustracions gràfiques, còmics. 
2. Producció d’imatges. 
3. Interpretació de pel·lícules, televisió. La influència sobre la població 

espectadora. 
E: Representació i expressió gràfica figurativa:  

1. Origen històric i cultural de l'expressió gràfica.  
2. El dibuix infantil: L'espai, les persones i els objectes. El temps. El moviment.  
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3. Les representacions socio-afectives i de gènere. 
4. El dibuix i el text en la comprensió i en l’expressió de conceptes.  

F: Representació i expressió escrita:  
1. Origen històric i cultural de l'escriptura. El seu paper transformador en la 

cultura. 
2. L'escriptura infantil: aspectes icònics i arbitraris. 
3. La simbolització gràfica de la parla i de les idees: La paraula, la frase, el text.  
4. Mecanismes funcionals que intervenen en la construcció del sistema escrit. 

G: Representacions gràfiques de conceptes aritmètics: 
1. Les primitives notacions aritmètiques.  
2. Les escriptures aritmètiques infantils: numeració i operacions. 

 
H: L’activitat simbòlica i representacional de l’individu. Aspectes funcionals.  
Diferents aproximacions teòriques sobre les representacions, els models mentals i 
organitzadors.  
 
 
(L’ordre de presentació dels temes pot variar respecte de l’ exposat.) 
  
METODOLOGIA: A partir de materials que mostren diferents sistemes i conductes 
de simbolització facilitats per la professora, s’analitzaran les diferents formes de 
comprendre i d’interpretar les esmentades conductes. S’estudiaran els principals 
conceptes teòrics que expliquen la construcció simbòlica y representacional de 
l’individu i també les implicacions psicològiques i pedagògiques corresponents.  
 

1.2 PRÀCTIQUES 
L’objectiu principal és el que l’alumnat tingui l’oportunitat de posar-se en situació 
d’observar i analitzar per si mateix les interpretacions i/o produccions de diferents 
sistemes de simbolització per part de persones de diferents edats.  
L’alumnat, en petits grups, realitzarà un estudi de camp, sobre alguns dels temes del 
programa, basant-se en la metodologia i les exposicions portades a terme a les classes 
per la professora. 
El treball final es lliurarà una setmana desprès de finalitzades les classes. 
 
DOCÈNCIA TUTORITZADA: 
Es portarà a terme un estudi teòric i pràctic sobre un tema escollit pel propi estudiant. 
Això suposa el disseny d’unes pautes d’observació i d’una entrevista individual amb 
els subjectes que formen la població d’estudi; anàlisi de les conductes observades, 
interpretació de les mateixes, cerca de bibliografia, lectures i conclusions. Tot el 
procés serà orientat per la professora durant les hores dedicades a la DT. 
El treball portat a terme a partir de la DT substituirà el treball de pràctiques, però no 
eximirà de l’assistència a les classes pràctiques, donat que en aquestes es 
complementa la comprensió dels conceptes teòrics. 
  
AVALUACIÓ: 

a) Un examen escrit (de tipus comprensiu, no memorístic) sobre els conceptes 
teòrics i els estudis pràctics portats a terme. 

b) El treball elaborat a partir de les pràctiques o a partir de la docència 
tutoritzada. 
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 El valor de cadascuna de les proves és del 50%. Per aprovar tota 
l’assignatura cal aprovar les dues parts a i b. Si només s’aprova una de les parts, 
la nota es conserva per a la següent convocatòria. 

S’avaluarà molt positivament la capacitat d’anàlisi de les conductes de simbolització 
en relació amb la teoria amb la qual s’interpreten. 
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