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Prerequisits
No hi ha cap prerequisit obligatori per a cursar aquesta assignatura. Es recomana tenir nocions bàsiques de
història de la filosofia, biologia i tenir uns coneixements d'anglès.

Objectius
Es tracta d'una assignatura de primer amb la que l'estudiant entra en contacte a l'iniciar els seus estudis. A
través d'ella coneixerà la psicologia com una ciència que té una llarga història i un determinat
desenvolupament a través del temps. Al final del semestre l'alumne ha de ser capaç de:
1. Identificar els diferents autors que configuren la Història de la Psicologia.
2. Identificar els diferents sistemes i teories psicològics produïts al llarg del temps.
3. Distingir els diferents moviments i corrents psicològiques dins del desenvolupament històric de la
Psicologia.
4. Relacionar els diferents enfocaments i tradicions psicològiques, els seus acords i els seus desacords, dins
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4. Relacionar els diferents enfocaments i tradicions psicològiques, els seus acords i els seus desacords, dins
del recorregut de la Història de la Psicologia.
5. Descriure les diferents propostes de la psicologia aplicada i professional produïdes dins de la Història de la
Psicologia.
6. Identificar els diversos models epistemològics de la ciència i la seva aparició dins del marc de la Història de
la Psicologia.
7. Distingir els fonaments epistemològics que estan darrera de les diverses teories i sistemes dels moviments
o corrents psicològiques dins del desenvolupament històric de la Psicologia.
8. Classificar els diferents mètodes d'investigació que se han desenvolupat dins la Història de la Psicologia.
9. Relacionar els diferents mètodes d'investigació psicològica, les seves funcions, característiques i limitacions
dins del marc de desenvolupament de la Història de la Psicologia.

Competències
Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al
desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del
coneixement i en la pràctica professional.
Reconèixer els fonaments epistemològics dels diferents mètodes de recerca en psicologia, i la funció,
les característiques i les limitacions que tenen.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
2. Classificar els diferents mètodes de recerca que s'han desenvolupat al llarg de la història de la
psicologia.
3. Descriure les diferents propostes de la psicologia aplicada i professional al llarg de la història de la
psicologia.
4. Distingir els diferents moviments i corrents psicològics al llarg del desenvolupament històric de la
psicologia.
5. Distingir els fonaments epistemològics que hi ha darrere de les diferents teories i sistemes dels
moviments o corrents psicològics dins del desenvolupament històric de la psicologia.
6. Identificar els diferents autors que configuren la història de la psicologia.
7. Identificar els diferents models epistemològics de la ciència i la seva aparició en el marc de la història
de la psicologia.
8. Identificar els diferents sistemes i teories psicològics produïts al llarg de la història de la psicologia.
9. Relacionar els diferents enfocaments i tradicions psicològics, els seus acords i desacords, al llarg de la
història de la psicologia.
10. Relacionar els diferents mètodes de recerca psicològica, les seves funcions, característiques i
limitacions en el marc del desenvolupament de la història de la psicologia.

Continguts
TEMA 1. Historiografia: con-textos i el paper de la dona
TEMA 2. Facultats i pasions de l'ànima al renaixement i a l'ilustració
TEMA 3. Poders mentals i psicoteràpia (segles XIX-XX)
TEMA 4. La ment en evolució (sigle XIX)
TEMA 5. Experimentació i descripció dels fenòmens mentals (finals segle XIX, principis segle XX)
TEMA 6. Dones psicòlogues i psicologia a la societat contemporània.
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TEMA 6. Dones psicòlogues i psicologia a la societat contemporània.

Metodologia
Es faran servir els següents recursos didàctics per a desenvolupar les competències definides als apartats
anteriors:
Activitat dirigida:
Grups 1/1: Classes magistrals amb o sense suport multimèdia.
Grups 1/2: Discussió de conceptes bàsics sobre els que descansa la narració històrica, la
epistemologia i la psicologia. Identificació de postures teòriques a través de fonts primàries (valoració i
discussió crítica de textos originals). Discussió de documents i temes en grups.
Grups 1/4: Rèplica d'experiments clàssics i anàlisi de diverses metodologies psicològiques.
Activitat supervisada:
Tutories: Seguiment del progrés del aprenentatge del alumne a nivell individual a traves del Campus
Virtual, via e-mail i/o presencialment.
Activitat autònoma:
Lectura de textos: comprensió i resúm de fonts secundàries i primàries.
Estudi del material proporcionat a les classes amb manuals i altres lectures recomenades de la
matèria.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Pràctiques (grups 1/2)

12

0,48

1, 4, 5, 8, 9

Seminarios (grupos 1/4)

3

0,12

2, 3, 10

Teoria en classes magistrals (grups 1/1)

39

1,56

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

7,5

0,3

4, 5, 9, 10

Elaboració de resums

20

0,8

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Estudi

38

1,52

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lectura de textos

24,5

0,98

4, 6, 8, 9

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes

Avaluació
El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura compren:
1) Evidència 1: prova escrita individual del bloc 1 (tema 1 a 3) (40% de la nota final).
2) Evidència 2: prova escrita individual del bloc 2 (part tema 4 a 6) (40% de la nota final).
3) Evidència 3: a les classes 1/2 es faran exercicis en grup a classe. D'aquests, n'hi haurà 3 que s'hauran de
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3) Evidència 3: a les classes 1/2 es faran exercicis en grup a classe. D'aquests, n'hi haurà 3 que s'hauran de
lliurar per escrit. La nota que ha tret l'alumne en cadascún d'ells li sumen entre 0 i 6, 6 punts per cada exercici
fins a un màxim de 20 (en cas de fer els tres i que correspon al 20% en la nota final). En cas de que l'alumne
faci només un o dos d'aquests exercicis tindrà la puntuació que correspon a la nota que ha tret.

Definició d'assignatura superada
Per a considerar l'assignatura com a superarada serà necessari que un cop aplicats els percentatges de cada
evidència la nota obtinguda sigui un 5,0 o superior. Per tant, un alumne pot aprovar la asignatura
presentant-se només a les evidències 1 i 2.
Definició d'estudiant avaluable
Es considerarà avaluable aquell estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge en pes igual o superior al
40%.
Definició de prova de reavaluació
L'estudiant té la possibilitat de reavaluar l'assignatura si la nota aconseguida després de l'aplicació dels
percentatges de les tres evidències és igual o superior a 4,0 punts i inferior a 5,00 punts. La reavaluació serà
possible només d'una de les evidències 1 o 2, que són individuals, i es faràd'aquella en la que l'estudiant hagi
obtingut la puntuació més baixa. S'aprovarà l'assignatura quan amb la nova nota aconseguida a la reavaluació
i amb l'aplicació de nou dels percentatges s'arribi al menys a un 5.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

EVIDENCIA 1. Prova individual escrita

40%

2

0,08

4, 5, 6, 7, 8

EVIDENCIA 2 prova individual escrita

40%

2

0,08

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

EVIDENCIA 3. Nota mitjana de varis lliuraments per escrit en
grup

20%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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