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1. OBJECTIUS 

 
L’ensenyament de la Psicologia al Batxillerat tindrà com a finalitat el desenvolupament 
de les següents objectius: 
 

1. Adquirir les bases psicològiques per a entendre el funcionament tan de la 
conducta humana normal com de la  patològica. 

2. Conèixer les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics.  
3. Comprendre que el ésser humà està immers en un procés de desenvolupament 

al llarg de tota la vida i constatar i valorar la importància i els canvis que es 
produeixen en el moment evolutiu de l’adolescència.  

4. Conèixer les interrelacions entre l’individuo, el grup i la societat i els mecanismes 
psicològics que implícits en elles. Aplicar aquests coneixements a la comprensió 
de fenòmens socials actuals tals como els prejudicis, la discriminació social, el 
multiculturalisme, les relaciones de grup, els rols, la violència i la resolució de 
conflictes.  

5. Comprendre i analitzar les distintes aportacions que la psicologia pot fer per a 
millorar la qualitat de vida de les persones en els distints àmbits on s’aplica: 
Educació, Salut Mental, Relacions Socials i el Mon del Treball.  

6. Adquirir els principis que els ajudin a planificar activitats, trobar estratègies, i 
millorar hàbits de treball per a aconseguir que el procés d’aprenentatge es 
desenvolupi amb eficàcia.  

7. Adquirir una idea global dels distints trastorns i problemes que aborda la 
Psicologia de la Salut, coneixent i diferenciant els diferents enfocaments teòrics 
en els que resten emmarcades les diferents tècniques d’intervenció terapèutica.  

8. Comprendre millor el seu funcionament psicològic i el de la resta, per a millorar 
l’anàlisi de les seves conductes, emocions i actituds i ser capaços d’assumir les 
conseqüències dels seus actes. 

 
 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Al llarg del curs es tindrà en compte l'ods 3. Salut i benestar. 
 

BLOC I:  LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA  
Temps: 7 hores 
Continguts:  
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Introducció a la Psicologia.  
Història de la Psicologia. 
Principals corrents teòriques de la Psicologia. 
Objectius i tècniques d’investigació. 
Branques de la Psicologia. 
La Psicologia  en l’actualitat. 
 
Eixos transversals: Ed. per a la diversitat cultural i la tolerància; Ed. per a la salut, Ed. moral i cívica 

ods 3. Salut i benestar 

 
BLOC  II: FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA CONDUCTA 
Temps: 10 hores 
Continguts: 
L’arquitectura del cervell. Àrees cerebrals i funcions. 
Evolució i conducta. 
Neurones i transmissió: Els Neurotransmissors. 
Tècniques d’exploració cerebral. 
Genètica i comportament. 
El sistema endocrí i la conducta. 
            
Eixos transversals: Ed. per a la diversitat cultural i la tolerància; Ed. per a la salut, Ed. moral i cívica. 

ods 3. Salut i benestar, ods 5. Igualtat de gènere i ods 10. Reducció de les desigualtats.  

 

BLOC III:  PROCESSOS COGNITIUS BÀSICS (Atenció, Percepció i Memòria) 
Temps: 9 hores 
Continguts:  
La percepció: Elements i teories explicatives. Trastorns i fenòmens perceptius.                         
Factors individuals i socials de la percepció.  
L’atenció, definició, mecanismes i tipus. Factors que intervenen. 
La Memòria: Definició, funcionament i tipus. L’oblit i les seves causes.     
Distorsions i Alteracions de la memòria.                  
 
Eixos transversals: Ed. per la salut, Ed. per la diversitat cultural, Ed. Sexual, Ed. per la convivència. Ed. 
per la Pau, Ed. per a la no discriminació en raó de sexe. 

ods 3. Salut i benestar, ods 5. Igualtat de gènere i ods 10. Reducció de les desigualtats. 

 
BLOC IV: PROCESOS COGNITIUS SUPERIORS: Aprenentatge, Intel·ligència i pensament 
Temps: 8 hores 
Continguts:    
L’aprenentage, Teories i factors que hi influeixen. 
La intel·ligència: Teories de la intel·ligència. Desenvolupament i proves                                     psicomètriques. 
La intel·ligència emocional i la artificial 
El pensament: Definició i funcionament. Característiques del pensament racional i del creatiu. 
 
Eixos transversals: Ed. per la convivència, Ed. per la diversitat cultural, Ed. per la salut, Ed. 
Mediambiental,  Ed. per la diversitat cultural.        

 ods 3. Salut i benestar, ods 5. Igualtat de gènere i ods 10. Reducció de les desigualtats. 

 
BLOC V: LA CONSTRUCCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ: Motivació, personalitat i afectivitat 
Temps: 13 hores 
Continguts:  
La motivació i les emocions: definició i classificació. Teories explicatives. 
La frustració: causes i conseqüències. Sentiments i emocions. Trastorns                                    emocionals.  
Afectivitat i Sexualitat. 
El llenguatge verbal i no verbal com a mitjà de comunicació.                  
La personalitat: Definició i teories explicatives. Tests de personalitat.  
La consciència, les drogues i alteracions de la conducta. 
Alteracions i trastorns de conducta. Psicopatologia i trastorns mentals més                                freqüents. 
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Tractaments psicològics, models, objectius i característiques 
                     
Eixos transversals: Ed. per la convivència, Ed. per la diversitat cultural, Ed. per la salut, Ed. 
Mediambiental,  Ed. per la diversitat cultural,  Ed. Per la Pau  Ed. sexual, Ed. per la no discriminació per 
raó de sexe. 
ods 3. Salut i benestar, ods 5. Igualtat de gènere, ods 10. Reducció de les desigualtats i ods 17. Aliances 
per a assolir els objectius. 

 
BLOC VI: PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS 
Temps:  3 hores 
Continguts:  
La Psicologia Social i el jo.   
La identitat social i el jo. 
Les diferències culturals.  
La socialització. Les normes i els valors. Les actituds i els                  
Els grups, els rols i l’estatus social 
La conducta social 
La psicologia i el món laboral. Camps d’aplicació 
 
Eixos transversals: Ed. per la convivència, Ed. per la diversitat cultural, Ed. per la salut, Ed. 
Mediambiental,  Ed. per la diversitat cultural,  Ed. Per la Pau. Ed. per la no discriminació per raó de sexe. 
ods 3. Salut i benestar, ods 5. Igualtat de gènere, ods 10. Reducció de les desigualtats, ods 16. Pau, 
justícia i institucions sòlides i ods 17. Aliances per a assolir els objectius.           

 
Distribució dels continguts per avaluació 

1a AVALUACIÓ: Bloc I i II 
2a AVALUACIÓ: Bloc III i  IV 
3a AVALUACIÓ: Bloc V i VI 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc I : LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA 

1. Entendre  i apreciar l’especificitat i 
importància del coneixement psicològic, 
com a ciència que tracta la conducta i 
els processos mentals de l’individu, 
valorant que es tracta d’un saber i una 
actitud que estimula la crítica, 
l’autonomia, la investigació i la 
innovació. 

2. Identificar la dimensió teòrica i pràctica 
de la Psicologia, els seus objectius, 
característiques, branques i tècniques 
d’investigació, relacionant-les amb 
d’altres ciències que també 
s’encarreguen de la comprensió dels 
fenòmens humans: la Filosofia, la 
Biologia, l’Antropologia, l’Economia... 

3. Reconèixer i expressar les aportacions 
més importants de la Psicologia, des 
dels seus inicis fins a l’actualitat, 
identificant els principals problemes 
plantejats i les solucions aportades per 

1.1 Explica i construeix un marc de referència 
global de la Psicologia, des dels seus 
orígens en Grècia (Plató i Aristòtil), fins el 
seu reconeixement com a saber 
independent (Wundt, Watson, James i 
Freud), definint les diferents accepcions del 
terme Psicologia al llarg de la seva evolució, 
des de l’etimològic, com a “ciència de 
l’ànima als aportats per les diferents corrents 
actuals: Conductisme, Cognitivisme, 
Psicoanàlisi, Humanisme o Gestalt. 

1.2 Reconeix i valora les qüestions i problemes 
que investiga la Psicologia des dels seus 
inicis, distingint la seva perspectiva de les 
proporcionades per les altres disciplines. 

2.1Explica i estima la importància dels objectius 
que caracteritzen a la Psicologia: descriure, 
explicar predir i controlar o modificar la 
conducta. 
2.2 Distingeix i relaciona els aspectes teòrics i 
pràctics de la Psicologia, identificant les 
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les diferents corrents psicològiques 
contemporànies i realitzant una anàlisi 
crítica de texts significatius i breus de 
contingut psicològic, identificant les 
problemàtiques plantejades i 
relacionant-les amb el que s’estudia en 
aquesta unitat.  

diferents branques en les que es desenvolupen 
(clínica i de la salut, de l’esport, de l’educació, 
forense, etc) investigant i valorant la seva 
aplicació en els àmbits de l’atenció en la 
comunitat, o en la família i la infància, en les 
discapacitats, en les minories socials, etc... 
2.3 Descriu i aprecia la utilitat de les diferents 
tècniques i metodologies de la investigació en 
Psicologia, explicant les característiques de 
cadascuna d’elles, com són l’experimentació, 
l’observació, els estudis correlacionals, els tests, 
etc... 
3.1Explica i reconeix la importància de les 
aportacions que la Psicologia ha realitzat en la 
comprensió dels fenòmens humans, identificant 
els problemes específics dels que se’n ocupa i 
les conclusions aportades. 
3.2 Utilitza la seva capacitat d’aprendre a 
aprendre realitzant els seus propis mapes 
conceptuals sobre les següents teories: 
Psicoanàlisi, Conductisme, teoria Cognitiva, 
Gestalt Humanisme i Psicobiologia utilitzant 
mitjans informàtics. 
3.3 Analitza i valora críticament textos sobre els 
problemes, les funcions i les aplicacions de la 
Psicologia de autores como Wundt, Freud, 
Maslow, Skinner, James, entre d’altres. 
3.4 Utilitza la seva iniciativa per exposar les 
seves conclusions de forma argumentada, 
mitjançant presentacions gràfiques en mitjans 
audiovisuals. 

Bloc II: FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA CONDUCTA 

1. Explicar des d’un punt de vista 
antropològic, l’evolució del cervell 
distingint les seves característiques 
específiques de les d’altres animals, 
amb la finalitat d’apreciar la importància 
del desenvolupament neurològic i les 
conseqüències que se’n deriven 

2. Analitzar i apreciar la importància del 
sistema nerviós central, 
fonamentalment de l’encèfal humà, 
distingint les diferents localitzacions i 
funcions que determinen la conducta 
dels individus. 

3. Entendre i valorar les diferents 
tècniques actuals per investigar el 
cervell i el seu impacte en l’avenç 
científic sobre l’explicació de la 
conducta i en la superació d’alguns 
trastorns i malalties mentals. 

4. Comprendre i reconèixer algunes de les 
bases genètiques que determinen la 
conducta humana, apreciant la relació 
de causa i efecte que pot existir entre 
ambdues i destacant l’origen d’algunes 
malalties produïdes per alteracions 
genètiques. 

5. Investigar i resumir la influència del 
sistema endocrí sobre el cervell i els 

1.1Identifica, contrasta i valora a nivell 
anatòmic, utilitzant mitjans documentals, 
diferents tipus d’encèfals animals 
comparant-los amb els de l’home 
1.2Investiga en internet, la filogènesi 
humana i l’evolució del cervell, explicant la 
relació directa que manté amb el 
desenvolupament de la conducta humana. 

2.1   Realitza una presentació amb mitjans  
        Informàtics, en col·laboració grupal, sobre  
        La morfologia neuronal i la sinapsi,  
        Descrivint el procés de transmissió  
        Sinàptica i els factors que la determinen, 
        L’impuls nerviós i els neurotransmissors. 
2.2   Investiga i explica l’organització de les  
        àrees cerebrals i les funcions que  
        executen, localitzant en un dibuix dites  
        àrees. 
3.1 Descriu i compara les diferents tècniques 
     Científiques d’investigació del cervell:  
     Angiogrames, EEG, TAC, TEP, IRM  
     Intervencions directes i estudis de casos 
3.2Analitza i aprecia l’impuls que aquestes    
tècniques d’investigació cerebral han donat al 
coneixement del comportament humà i a la 
solució de patologies existents. 
4.1 Explica la influència dels components 
genètics que intervenen en la conducta i 
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comportaments derivats d’aquest fet, 
amb la finalitat de valorar la importància 
de la relació entre ells.. 

investiga i valora si aquests tenen distintius entre 
la conducta masculina i femenina 
4.2 Relaciona i aprecia la importància de les 
alteracions genètiques amb les malalties que 
produeixen modificacions i anomalies en la 
conducta utilitzant el vocabulari tècnic específic: 
mutació, trisomia, monosomia, delecció, etc... 
4.3 Localitza i selecciona informació d’internet 
sobre els diferents tipus de malalties causades 
per alteracions genètiques, tals com la síndrome 
de Down, la de Turner, la de Klinefelter o la 
síndrome del crit de gat... 
5.1Realitza en col·laboració grupal, un mapa 
conceptual del sistema endocrí, apreciant la 
seva influència en la conducta humana i els seus 
trastorns: hipòfisi/depressió, tiroides/ansietat, 
paratiroides/astènia, suprarrenals/deliris, 
pàncrees/depressió, sexuals/climateri, etc 
5.2 Investiga les diferències endocrinològiques 
entre homes i dones i els seus efectes en la 
conducta valorant el coneixement d’aquestes 
diferències com un instrument que permet un 
millor enteniment i comprensió entre les 
persones de diferent gènere. 
. 

Bloc III: PROCESSOS COGNITIUS BÀSICS 

1. Comprendre la percepció humana com 
un procés constructiu eminentment 
subjectiu i limitat, en el qual té el seu 
origen el coneixement de la realitat, 
valorant l’ésser humà com un 
processador de la informació. 

2. Explicar i apreciar la rellevància que 
tenen les influències individuals i socials 
en el fenomen de la percepció, valorant 
críticament els seus aspectes positius i 
els negatius. 

3. Conèixer i analitzar l’estructura, tipus i 
funcionament de la memòria humana, 
investigant les aportacions d’algunes 
teories actuals amb la finalitat 
d’entendre l’origen, els factors que hi 
influeixen en el desenvolupament 
d’aquesta capacitat en l’ésser humà i 
utilitzar les seves aportacions en el seu 
propi aprenentatge. 

1.1 Distingeix i relaciona els diferents elements 
que intervenen en el fenòmen de la 
percepció (estímul, sentit, sensació i 
umbrals de percepció) reconeixent-los en 
les fases del procés perceptiu (excitació, 
transducció, transmissió i decodificació). 

1.2 Compara i valora les aportacions de les 
principals teories existents sobre la 
percepció: Associacionisme, Gestalt, 
Cognitivisme i Neuropsicologia. 

1.3 Elabora una presentació amb mitjans 
audiovisuals i de forma grupal, 
desenvolupant la seva iniciativa personal, 
de les lleis gestàltiques de la percepció, 
valorant la seva aportació conceptual i 
identificant exemples concrets de com 
actuen, p. Ex. Mitjançant obres pictòriques o 
fotografies. 

1.4 Busca i selecciona informació, utilitzant 
pàgines web, sobre alguns tipus d’il·lusions 
òptiques diferentciant-les dels trastorns 
perceptius com les al·lucinacions o 
l’agnòsia. 

1.5 Comenta i aprecia alguns fenòmens 
perceptius com: la constància perceptiva, la 
percepció subliminal i extrasensorial, el 
membre fantasma i la percepció per 
estimulació elèctrica del cervell (ex. L’ull de 
Dobelle) entre d’altres, exposant les seves 
conclusions amb suports de presentació 
informàtics. 

2.1  Discerneix i elabora conclusions, en 
col·laboració grupal, sobre la influència dels 
factors individuals (motivació, actitudes, 
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interessos) i socials (cultura i hàbitat) en el 
fenomen de la percepció, utilitzant, per ex. Els 
experiments sobre prejudicis realitzats per 
Allport i Kramer. 
3.1 Relaciona els conceptes d’atenció i 
concentració, com a punts de partida de la 
memòria, distingint els tipus d’atenció que 
existeixen i els tipus d’alteracions que poden 
patir. 
3.2 Utilitza la seva iniciativa personal per 
dissenyar i elaborar, amb mitjans informàtics un 
quadre comparatiu sobre els diferents tipus de 
memòria (sensorial, MCT, MLT), analitzant la 
correspondència entre elles i valorant la utilitat 
que tenen per l’aprenentatge humà. 
3.3 Cerca i selecciona informació, en pàgines 
web o llibres especialitzats, sobre les principals 
causes de l’oblit tals com les fisiològiques, les 
produïdes per lesions, per mecanismes de 
repressió, per manca de processament o per un 
context inadequat, etc i elabora conclusions. 
3.4 Analitza i valora la importància d’alguns 
efectes produïts per la memòria en desús , les 
interferències, la manca de motivació, etc. 
exposant  les seves conseqüències de forma 
argumentada. 
3.5 Exemplifica, mitjançant els mitjans 
audiovisuals, algunes distorsions o alteracions 
de la memòria com l’amnèsia, la hipermnèsia, la 
paramnèsia i els falsos records, desenvolupant 
la seva capacitat emprenedora. 

Bloc IV: PROCESSOS COGNITIUS SUPERIORS 

1. Explicar les principals teories de 
l’aprenentatge, identificant els factors 
que cadascuna d’elles considera 
determinants en aquest procés, amb 
l’objectiu d’iniciar-se en la comprensió 
d’aquest fenomen, les seves 
aplicacions en el camp social i utilitzar 
els seus coneixements per millorar el 
seu propi aprenentatge. 

2. Comprendre els processos cognitius 
superiors en l’ésser humà, com la 
intel·ligència i el pensament, mitjançant 
el coneixement d’algunes teories 
explicatives de la seva naturalesa i 
desenvolupament, distingint els factors 
que hi influeixen en ell i investigant 
l’eficàcia de les tècniques de mesura 
utilitzades en el concepte de C.I., amb 
la finalitat d’entendre aquesta capacitat 
humana. 

3. Reconèixer i valorar la importància de la 
intel·ligència emocional en el 
desenvolupament psíquic de l’individu. 

4. Reflexionar i jutjar críticament sobre les 
possibilitats de la intel·ligència artificial, 
les seves fites i límits amb la finalitat 
d’evitar l’errònia humanització de les 

1.1 Utilitza la seva iniciativa personal per 
confeccionar un quadre comparatiu de les 
diferents teories de l’aprenentatge: 
Condicionament clàssic (Pavlov i Watson), 
per assaig i error (Thorndike), teoria 
Cognitiva (Piaget), condicionament 
instrumental (Skinner), Gestalt (Khöler) i 
aprenentatge social (Bandura, entre 
d’altres, utilitzant mitjans informàtics. 
1.2 Analitza i aprecia els resultats de 
l’aplicació de les tècniques de 
condicionament en la publicitat, mitjançant 
la localització d’aquestes en exemples de 
casos concrets, utilitzats en els mitjans de 
comunicació audiovisual. 
1.3 Descriu i valora la importància dels 
factors que influeixen en l’aprenentatge, 
com per ex. Els coneixements previs 
adquirits, les capacitats, la personalitat, els 
estils cognitius, la motivació, les actituds i 
els valors. 

2.1   Elabora mapes conceptuals d’alguna de les 
teories actuals de la Intel·ligència, valorant les 
aportacions que en el seu estudi han tingut 
cadascuna d’elles, com per ex. La teoria 
bifactorial de Spearman, la multifactorial de 
Thurtone i les de Cattell, Vernon, Stemberg, 
Gardner... 
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màquines pensants i la 
deshumanització de les persones. 

2.2 Utilitza la seva iniciativa personal per 
elaborar un esquema explicatiu sobre les fases 
de la intel·ligència segons Piaget, valorant  la 
importància de les influències genètiques i del 
mediambient en aquest procés. 
2.3Investiga, en pàgines d’internet, què és el C.I. 
i l’escala Standford-Binet, que classifica els 
valors des de la deficiència profunda fins als 
superdotats, apreciant l’objectivitat real dels 
seus resultats i examinant críticament algunes 
tècniques de medició de la intel·ligència. 
2.4 Analitza què és el pensament, apreciant la 
validesa del raonament i de la creativitat en la 
resolució de problemes i la presa de decisions. 
3.1 Valora la importància de les teories de 
Gardner i Goleman, realitzant un esquema de 
les competències de la intel·ligència emocional i 
la seva importància en l’èxit personal i 
professional. 
4.1 Avalúa, en treball grupal, les vessants 
positives i negatives de la intel·ligència artificial, 
així com els perills que pot representar per la 
seva capacitat pel control de l’ésser humà, 
invaïnt la seva intimitat i llibertat.  

Bloc V : LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESSER HUMÀ : Motivació, personalitat i afectivitat 

1. Explicar i valorar la importància de la 
motivació, la seva classificació i la seva 
relació amb d’altres processos 
cognitius, desenvolupant els diferents 
punts de vista teòrics que la expliquen i 
analitzant les deficiències i conflictes 
que en el seu desenvolupament 
condueixen a la frustració. 

2. Comprendre què és la personalitat, 
analitzant les influències genètiques, 
mediambientals i culturals sobre les que 
s’edifica, les diverses teories que 
l’estudien i els factors motivacionals, 
afectius i cognitius necessaris per la 
seva adequada evolució en cadascuna 
de les seves fases de 
desenvolupament. 

3.  Entendre i reflexionar sobre la 
complexitat que implica definir què és 
un trastorn mental, descrivint alguns 
dels factors genètics, ambientals i 
evolutius implicats amb la finalitat de 
comprendre les perspectives 
psicopatològiques i els seus mètodes 
d’estudi. 

4. Reconèixer i valorar els diferents tipus 
d’afectes, així com l’origen d’alguns 
trastorns emocionals, amb l’objecte de 
despertar el seu interès per el 
desenvolupament personal d’aquesta 
capacitat. 

5. Conèixer la importància que en la 
maduració de l’individu tenen les 
relacions afectives i sexuals, analitzant 

1.1 Utilitza i selecciona informació sobre les 
teories de la motivació: Homeostàtica, de 
les necessitats, de l’incentiu, Cognitives, 
Psicoanalítiques i Humanistes, utilitzant 
mapes conceptuals i elaborant conclusions. 

1.2 Recorre a la seva iniciativa personal per 
realitzar una presentació, amb mitjans 
informàtics, sobre les causes de la frustració 
partint de la classificació de conflictes de 
Lewin i valorant les respostes alternatives a 
aquesta, com l’agressió, la fita indirecta, 
l’evasió, la depressió o l’acceptació 
(tolerància a la frustració). 

1.3 Argumenta en col·laboració grupal, sobre la 
importància de la motivació en l’àmbit 
laboral i educatiu, analitzant la relació entre 
motivació i consecució de fites o objectius. 

 2.1 Descriu, establint semblances i diferències, 
les diferents teories de la personalitat, com les 
provinents de la Psicoanàlisi, l’Humanisme, les 
Tipologies, el Cognitivisme i el conductisme 
valorant les aportacions que cadascuna ha 
realitzat en el coneixement de la naturalesa 
humana. 
2.2  Recorre a la seva iniciativa personal per 
realitzar una presentació, mitjançant mitjans 
audiovisuals sobre les fases del 
desenvolupament de la personalitat, p. Ex. 
Segons la teoria Psicoanalista, elaborando 
conclusions sobre els canvis que es produeixen 
en cadascuna d’elles. 
2.3 Analitza, valorant críticament les limitacions 
d’alguns mètodes i estratègies per a l’avaluació 
de la personalitat, com són les proves 
projectives (Rorschach, TAT, test de la frustració 
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críticament els seus aspectes 
fonamentals.  

de Rosenzweig, etc), les proves no projectives 
(16PF, NEO-PI-R, MMPI) i les tècniques 
fisiològiques (tomografies)... 
2.4 Diserta sobre la complexa relació entre la 
funció de la consciència i els processos 
inconscients, analitzant alguns fenòmens 
inconscients com els somnis o la hipnosi. 
2.5 Investiga, en treball grupal, sobre els estats 
alterats de consciència provocats per les 
drogues, valorant críticament la seva influència 
en les alteracions de la personalitat i presentant 
les seves argumentacions de forma clara. 
2.6 Indaga sobre la relació entre identitat i 
autoestima, valorant críticament la importància 
de l’autoconcepte i les repercusions que té en el 
nostre desenvolupament personal i vital. 
3.1 Descriu diferents perspectives i models 
d’estudi de la psicopatologia, reflexionant sobre 
els mètodes utilitzats per cadascuna d’elles. 
3.2 Utilitza la seva iniciativa personal per 
realitzar un quadre esquemàtic, en col·laboració 
grupal i utilitzant mitjans informàtics, sobre les 
caracterísitques relatives a alguns dels diferents 
tipus de trastorns, p. Ex: els associalts a les 
necessitats biològiques i les adiccions (sexuals,, 
alimentaris, drogodependències), a les 
emocions (ansietat i depressió), a  elements 
corporals (psicosomàtics, somatoformes i 
dissociatius), a la personalitat (esquizoide, 
paranoide, límit, dependent, narcisista, 
antisocial), al desenvolupament evolutiu 
(autisme, retard mental, TDA/H, de 
l’aprenentatge, associats a la vellesa), etc. 
4.1 Explica els diferents tipus d’afectes 
(sentiment, emoció i passió) especificant els 
seus determinants hereditaris i apresos i 
analitzant la relació entre emoció i cognició. 
4.2 Descriu les emocions primàries: por, fàstic, 
alegria, tristor, ira i sorpresa; i les secundàries: 
ansietat, hostilitat, humor, felicitat, amor, 
frustració; distingint-les de les emocions 
autoconscients (culpa, vergonya i orgull). 
4.3 Realitza un quadre comparatiu sobre les 
diverses teories sobre l’emoció per ex.  Com 
experiència, com a comportament o com a 
succés fisiològic, valorant la importancia de la 
psicoafectivitat en l’equilibri de l’individu 
4.4 Investiga, mitjançant internet, alguns dels 
trastorns emocionals (indiferència emocional, 
dependència afectiva, Trastorn Bipolar, etc.) i 
problemes emocionals (por, fòbies, ansietat, 
estrés, depressió, etc9, exemplificant-los 
mitjançant algun suport audiovisual i elaborant 
conclusions. 
5.1 Investiga i aprecia la importància que, en el 
desenvolupament i maduració de l’individu, 
tenen l’afectivitat i la sexualitat com a 
dimensions essencials de l’ésser humà, 
descrivint els aspectes fonamentals de la 
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psicologia de la sexualitat: fisiologia de la 
resposta sexual, conducta sexual, etc... 
5.2 Diserta sobre la importància del llenguatge 
verbal i no verbal com a mitjans de comunicació 
emocional en la nostra vida quotidiana, exposant 
de forma clara i argumentada les seves 
conclusions. 

Bloc VI : LA PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS 

 1.1 Analitza i valora les diferències culturals iel 
seu impacte en el comportament dels 
individus a l’exercir la seva influència en els 
esquemes cognitius, la personalitat i la vida 
afectiva de l’ésser humà. 

1.2 Realitza una presentació, col·laborant en el 
grup i utilitzant mitjans informàtics, sobre el 
procés de socialització humana i la 
influència dels grups, els rols i els status 
socials en el desenvolupament de la 
persona. 

1.3 Investiga sobre l’origen social de les actituds 
personals, valorant la seva utilitat per a la 
predicció de la conducta humana i la seva 
influència en les conductes de violència 
escolar, laboral, domèstica i de gènere, 
entre d’altres. 

2.1 Busca i selecciona informació en internet 
sobre les característiques de la conducta de 
l’individu immers en la massa, tals com: 
impulsivitat, intolerància, inconsciència, manca 
de perseverància, volubilitat i manca de 
capacitat crítica, entre d’altres. 
2.2 Utilitza i selecciona informació sobre l’estudi 
psicològic de les masses, realitzat per Gustav Le 
Bon i elabora conclusions sobre el poder de la 
persuasió, el contagi de sentiments i emocions 
que es produeix en les masses i els seus efectes 
en la pèrdua temporal de la personalitat 
individual i conscient de l’individu. 
2.3 Indaga en la Psicologia d’Erikson i destaca 
alguna de les causes explicatives que assenyala 
en les accions terroristes, el pensament radical i 
irracional que es posa de manifest en alguns 
seguidors d’equips esportius, artistes, grups 
polítics, religiosos, etc... 
2.4 Elabora, en col·laboració grupal, conclusions 
i planteja pautes de conducta preventives amb 
la finalitat d’evitar que les persones es 
converteixin en part de la massa, perdent el 
control de la seva condComprendre i apreciar la 
dimensió social de l’ésser humà i entendre el 
procés de socialització com la interiorització de 
les normes i els valors socials apreciant la seva 
influència en la personalitat i en la conducta de 
les persones. 
Conèixer i valorar els processos psicològics de 
les masses, la seva naturalesa, característiques 
i pautes de comportament, amb la finalitat 
d’evitar les situacions de vulnerabilitat en les que 
l’individu pugui perdre el control sobre els seus 
propis actes. 
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Entendre i descriure la importància que 
actualment té la Psicologia en el camp laboral i 
el desenvolupament organitzacional, 
reflexionant sobre la importància del lideratge 
com a condició necessària per a la gestió 
d’empreses, reflexionant sobre els errors 
psicològics que es produeixen en la seva gestió 
i buscant els recursos adequats per afrontar els 
probleucta, pensaments i sentiments. 
3.1 Comenta i aprecia la importància de la 
aplicació de la Psicologia en el món laboral, per 
ex. els aspectes psicològics que influeixen en la 
productivitat i el desenvolupament empresarial, 
la importància dels mètodes i tècniques 
psicològiques per a la selecció de personal 
segons els perfils laborals i la resolució de 
conflictes, entre d’altres. 
3.2 Busca i selecciona informació sobre 
recursos humans: Selecció de personal i 
desenvolupament dels programes professionals 
afavoridors de la integració del treballador en 
l’empresa i la seva evolució personal i 
professional. 
3.3 Descriu la importància dels factors 
psicològics que influeixen en el 
desenvolupament laboral, com l’adaptació i la 
innovació, el treball col·laboratiu, la gestió de 
coneixements, la creativitat i l’autoestima, 
identificant factors fonamentals, com la 
proposició de reptes, la motivació, el foment de 
la participació, l’autonomia i la generació 
d’ambients creatius, mitjançant exemples de 
casos concrets i reflexionant críticament sobre la 
seva aplicació en diversos àmbits de treball. 
3.4 Investiga, en pàgines d’Internet, els 
principals riscos de la salut laboral, com són, 
l’estrès, l’ansietat, el mobbing i la síndrome de 
burn out. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUÏTS PER UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

 UD 
1 

UD 
2 

UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

UD 
7 

UD 
8 

UD 
9 

UD 
10 

UD 
11 

UD 
12 

BLOC I 

CA1 X            

CA2 X            

CA3 X            

BLOC II 

CA1  X           

CA2  X           

CA3  X           

CA4  X           

CA5  X           

BLOC III 

CA1   X          

CA2   X          
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CA3    X         

BLOC IV 

CA1      X       

CA2       X X     

CA3       X      

CA4       X      

BLOC V 

CA1             

CA2         X X   

CA3           X X 

CA4             

CA5             

BLOC VI 

CA1            X 

CA2            X 

CA3            X 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

 

La qualificació que l’alumne obté en cadascuna de les avaluacions prové dels resultats 
obtinguts al llarg de l’avaluació en els exercicis escrits i activitats proposades que es 
detallen a continuació:  
Cada avaluació consta d’un exercici escrit tipus examen on apareixen exercicis teòrics 
i pràctics que suposen un 40% per cent de la qualificació. Un 30% de la qualificació 
s’obté d’una activitat de “comentari de text” d’un article científic o comentari d’una 
pel·lícula i l’altre 30% final s’obté d’una activitat col·laborativa. En cas de no poder 
realizar les activitats col·laboratives per la situació sanitària actual, serán substituïdes 
per d’altres de carácter individual. 
La mitjana que s’obtindrà en cada avaluació prové del resultat del total d’exercicis 
realitzats. En el cas de que s’obtingui una qualificació amb decimals, aquesta 
s’arrodonirà a l’alça si el decimal és igual o superior a  5 dècimes. 
En els exercicis d’avaluació abans esmentats es tindrà en compte a l’hora de qualificar:  
 

 La claredat i la concisió en l’exposició  dels conceptes. 

 La sintaxi, gramàtica i  presentació correctes. 

 La capacitat d’establir relacions entre diferents conceptes. 

 La capacitat de sintetitzar i esquematitzar que es manifesti en les respostes. 

 El grau de rigor emprat en definir els conceptes i la seva aplicació en la 
pràctica. 

 La utilització d’eines com ara dibuixos, guions, esquemes, etc., per aclarir les 
exposicions 

 La participació en activitats orals a classe i de treball cooperatiu. 
 
Es proposarà a l’alumne la presentació voluntària d’un treball monogràfic escrit  durant  
el curs. Aquest treball tindrà com a temàtica un aspecte concret de la matèria de 
Psicologia que l’alumne esculli per ampliar i será guiat pel professor. La  qualificació 
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obtinguda en aquest treball podrà pujar la qualificació final de l’assignatura fins a un 
punt. 
La qualificació final en la matèria es calcularà amb el promig de la qualificació amb 
decimals obtingut en cadascuna de les avaluacions aplicant l’arrodoniment a l’alça 
abans esmentat al final. També s’inclourà en el càlcul de la nota final la qualificació 
obtinguda en el treball monogràfic voluntari esmentat anteriorment. 
Finalment, en l’avaluació final de l’alumne es té en compte, a més de la valoració dels 
aprenentatges específics de la matèria, la maduresa acadèmica de l’alumne en relació 
amb els objectius del Batxillerat i les seves possibilitats de progrés en els estudis 
posteriors.  

 
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
 

Recuperació d’avaluacions pendents  

 
En el cas de que un alumne no hagi obtingut una qualificació positiva en una avaluació 
podrà realitzar un exercici escrit de recuperació en un període posterior a cada 
avaluació, o  l’entrega dels treballs avaluables no realitzats prèviament.  En aquest 
exercici s’inclouran els aspectes teòrics i pràctics dels continguts treballats en 
l’avaluació qualificada negativament.  
 
Proves finals 
 
En el cas de que un alumne obtingui una qualificació negativa  en alguna de les 
avaluacions i les recuperacions previstes, podrà presentar-se a  una activitat  de 
recuperació el mes de maig que li permetrà recuperar alguna de les avaluacions que te 
pendents. En aquesta activitat s’intentarà avaluar les competències i estàndars 
d’aprenentatge bàsics de la matèria corresponent a la/les avaluacions suspeses. La 
qualificació obtinguda en aquesta prova s’utilitzarà en el càlcul de la nota final fent 
promig amb la de les altres avaluacions. A més, haurà de presentar al professor les 
altres activitats realitzades a l’avaluació que no hagi presentat prèviament. 
 

Convocatòria extraordinària 
 
Si l’alumne obtingués una qualificació inferior a 5 punts a la convocatoria ordinària, 
podrà presentar-se a  la convocatoria extraordinària posterior on se l’avaluarà 
globalment de la matèria mitjançant activitats avaluatives, que tindran en compte 
especialment el valorar les competències i estàndars bàsics d’aprenentatge de la 
matèria. 
La qualificació obtinguda per aquest alumne  en les activitats proposades, serà la que 
s’utilitzarà com a  nota final de l’assignatura. 
 

Matèries pendents de cursos anteriors 
 

Com que es tracta d’una matèria únicament de segon de Batxillerat, no existeix la 
possibilitat que hi hagi alumnes amb aquesta matèria pendent de cursos anteriors. 
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