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NOM MATÈRIA: Psicologia 

CURS ACADÈMIC: Batxillerat 
ENSENYAMENT: 1r 
CURS: 2022-23 
 

 

DURADA: Anual 
PROFESSOR-A: Iris Pérez 
DEPARTAMENT: Ciències socials 

 

1. SABERS: 
 

- Introducció dels principals models teòrics existents avui en Psicologia, identificant les 
seves diferències i la concepció diversa de la naturalesa humana subjacent a 
cadascuna d'elles.  

- Coneixement de les principals àrees d'aplicació de la Psicologia en l’àmbit de les 
organitzacions i dels grups, partint de diferents casos que permetin prendre contacte 
amb alguna de les estratègies i tècniques emprades per aquesta disciplina.  

- Anàlisi de les finalitats i metodologies aplicades en diverses situacions. 

- Coneixement i aplicació de les estratègies més efectives per l'anàlisi de la conducta 
humana, per la millora de les relacions socials i per la gestió emocional. 
 
 

2. UNITATS: 
 

1-Bloc: Teories psicològiques 
 

1- Conceptes bàsics de psicologia 
2- L’estudi de la psicologia: psicologia bàsica i psicologia aplicada 
3- Models teòrics sobre la personalitat i del comportament humà: biomèdic, 

estructuralisme, funcionalisme, Gestalt.  
4- Conductisme: Pavlov, J.B. Watson, Skinner. 
5- Freud i el psicoanàlisi 
6- Carl Jung i la psicologia analítica  
7- Psicologia cognitiva: Albert Bandura, Aaron Beck, Martin Seligman.  
8- Psicologia humanista: Carls Rogers, A. Maslow, Viktor Frankl. 
9- Teories sociològiques i psicologia social 

 
 

2-Bloc: Psicologia aplicada 
 

A- Introducció psicologia i autoconeixement   
B- Anàlisi pràctic teoria Freud  
C- Psicologia del conte i aplicació teoria Carl Jung  
D- Psicologia del llenguatge corporal  
E- Psicologia i publicitat   
F- Aplicació psicologia social  
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3. TEMPORITZACIÓ (3h setmanals): 
 
1r trimestre 
 
1-Bloc: Teories psicològiques 
 
 Unitat didàctica                                Hores: 30h 
 

1. Conceptes bàsics de psicologia 
2. L’estudi de la psicologia: psicologia bàsica i psicologia aplicada 
3. Models teòrics sobre la personalitat i del comportament humà: biomèdic, 

estructuralisme, funcionalisme, Gestalt.  
4. Conductisme: Pavlov, J.B. Watson, Skinner. 

 
 

2-Bloc: Psicologia aplicada 
 
Unitat didàctica                                Hores: 5h 

A) Introducció psicologia i autoconeixement    
Total trimestre: 35h 

 
2n trimestre 
 
A-Bloc: Teories psicològiques 
 
 Unitat didàctica                                Hores: 25h 

 
5. Freud i el psicoanàlisi 
6. Carl Jung i la psicologia analítica  

 
 

B-Bloc: Psicologia aplicada 
 
Unitat didàctica                                Hores: 10h 

 
B. Anàlisi pràctic teoria Freud  
C. Psicologia del conte i aplicació teoria Carl Jung  
D. Psicologia del llenguatge corporal  

     
Total trimestre: 35h 

3r trimestre 
 
A-Bloc: Teories psicològiques 
 
 Unitat didàctica                                Hores: 25h 
 

7. Psicologia cognitiva: Albert Bandura, Aaron Beck, Martin Seligman.  
8. Psicologia humanista: Carls Rogers, A. Maslow, Viktor Frankl. 
9. Teories sociològiques i psicologia social 
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B-Bloc: Psicologia aplicada 
 
Unitat didàctica                                Hores: 10h 

E. Aplicació psicologia social  
F. Psicologia i publicitat     

Total trimestre: 35h 
 
Total hores anuals: 105h 
 
 

 
G. METODOLOGIA: 

 
La metodologia serà diversa on es combinarà el treball en grup i l’individual, la recerca 
d’informació i aplicació dels coneixements teòrics sobre contextos pràctics i la 
realització de presentacions orals. 
A cada trimestre s’impartiran unitats distribuïdes en dos blocs diferenciats. D’una 
banda el bloc d’història de la psicologia on s’aprendran les diverses teories 
psicològiques i la seva evolució històrica i d’altra banda el bloc d’aplicació pràctica on 
es posaran en pràctica els conceptes apresos en contextos reals i es treballaran 
diferents àmbits de la psicologia (en la publicitat, llenguatge corporal, social, etc). 
 
Es valorarà molt la participació activa a classe en forma de debat d’intercanvi d’idees i 
opinions així com la iniciativa i originalitat en l’aplicació pràctica en els casos 
presentats. 
Es reforça l’aprenentatge amb material audiovisual com presentacions en Powerpoint, 
recerca de informació en internet i visita de pàgines web amb material didàctic. 
 

H. LLIBRE DE TEXT: 
El material es trobarà disponible a la plataforma Moodle de l’institut per tal que 
l’alumne l’imprimeixi. 

 
I. CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA: 

 
Per l’assoliment dels sabers i competències de la matèria es realitzaran treballs en 
grup o bé individuals i proves escrites individuals. Les proves escrites inclouran 
competències i sabers treballats mitjançant qüestions de raonament, procediments i 
problemes, relacionats amb l’assoliment de les competències bàsiques. S’intentarà fer 
un mínim de dues proves escrites per trimestre. Als exàmens i treballs es valorarà 
l’expressió escrita, l’ortografia i presentació, que podrà baixar fins a un 10% la nota de 
l’examen o treballs, 0’05 punts per falta. 
 
Per aprovar el trimestre s’haurà d’obtenir una nota trimestral superior o igual a 5. 
Aquesta nota serà el resultat de fer la mitjana dels sabers i competències (60%) i 
procediments i actituds (40%), S’arrodonirà a l’alça a partir del 5 a final de curs. Per fer 
la mitjana cal que en els exàmens parcials treguin com a mínim un 3’5. 
 
Activitats de recuperació: Si l’alumnat té algun trimestre amb una nota inferior a 5, es 
realitzarà un examen i treball de recuperació el següent trimestre el qual s’hagi suspès. 
L’alumnat que tingui una nota inferior a 5 en aquesta recuperació, haurà de presentar-
se a la prova extraordinària al juny. La nota màxima que un/a alumne/a pot traure en 
un examen de recuperació és de 5. 
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Avaluació final: La nota final de la matèria serà la mitjana de les notes trimestrals, 
sempre que no hi hagi cap nota trimestral inferior a 4, l’arrodoniment serà a l’alça (a 
partir del 5) en els trimestres i a la nota final de curs. Per superar la matèria, la nota 
mitja final haurà de ser de 5 o més. 

 
 
CONTROL D’ASSISTÈNCIA 
 

L’assistència  de l’alumnat és obligatòria. Quan una persona falta o arriba tard, té 48 
hores des de que s’incorpora, per justificar les faltes a través de l’agenda. Aquesta 
justificació caldrà ensenyar-la al professorat corresponent. No es podrà justificar via 
telefònica ni per correu electrònic. L’alumnat és el responsable de posar-se al dia en 
cas d’haver faltat. 
 
Normativa aplicable: 
 
* L’alumnat que superi en un 20% de faltes d’assistència en el conjunt de matèries 
del curs acadèmic, pot ser objecte d’expedient sancionador a petició de l’equip docent, 
el qual presentarà aquesta sol·licitud al director/a. 
* L’alumnat  que superi en un 10% les faltes d’assistència injustificades en una 
matèria en concret, pot perdre el dret a la convocatòria ordinària d’aquell matèria. 
 
En tot  cas, l’equip docent serà el responsable de decidir l’aplicació d’aquest 
percentatge, a proposta del professor responsable. Aquest fet ha de quedar reflectit en 
l’acta de reunió d’equip docent/junta d’avaluació. El/La professor/ ho comunicarà a 
l’alumnat afectat i, si s’escau, el/la tutor/a als pares/mares/tutors legals en el cas 
d’alumnat menor d’edat. 
 
En cas de faltar a un examen i sol·licitar repetir la prova, l’alumnat haurà de presentar 
un document oficial (màxim 24h a la incorporació al centre) i emplenar el justificant 
disponible al moodle de tutoria. Motius per repetir la prova:  
 
  

 
 
 
* L’alumnat que arribi tard a classe serà objecte d’un retard a l’aplicatiu informàtic. 
Quan aquest acumuli 3 retards, esdevindran una falta d’ assistència. L’acumulació de 
retards podrà ser objecte d’amonestació. Serà el/la professor/a del mòdul/matèria qui 
emetrà la corresponent amonestació. 


