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PROCESSOS 
PSICOLÔGICS

COMPORTAMENT 
HUMÀ

DESENVOLUPAR
HABILITATS

EINESGESTIÓ

Comprensió

Adquisició

Explica

De les relacions 
interpersonals i de 
la intrapersonals

Cognitives,
emocionals i socials Personalitats 

equilibrades

Psicologia



Psicologia

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

CE 1

Recerca, selecció i 
anàlisi de la informació 
sobre temes tractats 
per la psicologia.

CE 2

Practicar el diàleg i  el 
debat de forma assertiva, 
rigorosa i crítica.

CE 3

Identificar i explicar el 
paper de les emocions i 
gestionar-les en diferents 
situacions, i sobretot en 
les de conflicte.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 6

Establir connexions amb els 
continguts d’altres matèries 
trencant amb visions parcials 
del coneixement. 

CE 5

Identificar, denunciar i 
combatre les desigualtats, 
estereotips i exclusions 
propis del sistema 
patriarcal...

CE 4

Utilitzar estratègies per 
millorar l’aprenentatge 
personal a partir dels 
coneixements i tècniques 
adquirits en l’estudi dels 
processos cognitius.

Psicologia



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

CE 1 Psicologia 2n

Buscar, seleccionar, 
analitzar i interpretar la 
informació relativa a temes 
tractats per la psicologia 
com a base de treball de les 
investigacions a realitzar. 

CE 2

Utilitzar criteris de recerca, selecció 
i anàlisi d'informació referida a 
qüestions filosòfiques des d'una 
actitud reflexiva, autònoma, 
rigorosa i creativa.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 2 

Buscar, analitzar i interpretar 
información relativa a problemes 
historicofilosòfics des d'una actitud 
reflexiva, autónoma, rigurosa i 
creativa.

Psicologia

H de la F. 
2n Batxillerat 

Filosofia. 
1r Batxillerat 

CE 1 Psicologia 2n 

Buscar, seleccionar, 
analitzar i interpretar la 
informació relativa a temes 
tractats per la psicologia 
com a base de treball de les 
investigacions a realitzar. 



Psicologia

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// SABERS BÀSICS

Bloc 1.Què és la psicologia?

B.1.1. Definició

CE1, CE6

Bloc 2. L’educació emocional: la construcció 
d’una personalitat equilibrada.
B.2.1.  Què és la intel·ligència emocional? 

CE1, CE2, CE3, CE4

Origen.
Ciència. objectius i característiques.
Àmbits d'aplicació.
Relacions amb altres àmbits de coneixement.

B.1.2. Processos psicològics bàsics

CE1, CE4, CE6

Atenció, motivació, percepció, memòria...
Relació dels factors biològics amb el comportament humà
Com aprenem? Processos i estratègies que intervenen en 
l'aprenentatge.

Emocions bàsiques.
Emocions secundàries o socials.
Importància de les emocions en el desenvolupament de la 
personalitat.
 

B.2.1.   Com desenvolupar-la?
 
CE1, CE2, CE3, CE4 

Emocions i sentiments
Estratègies per a l'autoconeixement i l'autoestima
Aplicacions pràctiques: provenció i resolució de conflictes.

Psicologia



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// SABERS BÀSICS

Bloc 3.La psicologia social

B.3.1. Psicologia social

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6

Bloc 4. La salut mental: un concepte en 
evolució
B.4.1 La salut mental. un concepte en evolució
 
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6

 Conceptes fonamentals.
 Percepció social d'una mateixa o d'un mateix.
 Socialització i relacions interpersonals.
 Rols, estereotips i prejudicis socials.
 Teràpies de la psicologia social.

Elements clau en la construcció del benestar 
psíquic. Algunes patologies: trastorns de la 
personalitat, de l’alimentació, psicòtics i d’ansietat.

Psicologia



EDUCACIÓ 
PLÀSTICA, 
VISUAL I 

AUDIOVISUAL

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



 Psicologia

// SITUACIONS D'APRENENTATGE

Individuals Equip
Imatge de Peggy und Marco Lachmann-Anke en PixabayImatge de Pixabay



 Psicologia

Imatge de Pixabay

// SITUACIONS D'APRENENTATGE 

En situacions de conflicte 

Imatge de solarismutabor en Pixabay Imatge de Gerd Altmann en Pixabay 

Debats 

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=222787
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=222787


 Psicologia

// SITUACIONS D'APRENENTATGE

Imatge de PDPics en Pixabay

Tallers pràcticso



Psicologia

Com dissenyem?
// SITUACIONS D'APRENENTATGE

DUA



 Psicologia

Metodologies i eines que ho faciliten

APSABP A. Cooperatiu

Classe 
invertida

Tertúlies 
dialògiques

Ludificació

//SITUACIONS D'APRENENTATGE

Tutoria entre 
iguals

Mediació



Psicologia

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació Psicologia

C3.1 // Distingir les emocions dels sentiments i explicar les diferències.

C3.2 // Expressar-se de manera assertiva en les diferents situacions
d’aprenentatge.

C3.3 // Explicar els processos implicats en la construcció de personalitats 
resilients.

C3.4 // Explorar i proposar solucions als conflictes centrant-se en els problemes 
mitjançant el diàleg, l’assertivitat i l’empatia.

CE 3

Identificar i explicar el 
paper de les emocions 
front als reptes, les 
incerteses i els 
conflictes que es 
produeixen en les 
relacions humanes, 
gestionar-les i explorar 
solucions equitatives i 
creatives.

 Psicologia



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació Psicologia

CE4.1//  Dissenyar estratègies amb passos concrets i realitzables que permeten 
millorar l’aprenentatge personal.

CE4.2.//  Avaluar les estratègies i la planificació d’aquestes i detectar els 
problemes en el procés per aconseguir la millora de l’aprenentatge personal.

CE4.3.//  Realitzar propostes de millora a partir de l’avaluació dels plans.

CE4.4.//  Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes assumint 
rols amb eficiència i responsabilitat.

CE 4

Utilitzar estratègies per 
millorar l’aprenentatge 
personal a partir dels 
coneixements i 
tècniques adquirits en 
l’estudi dels processos 
cognitius.

 Psicologia



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació Psicologia

CE5.1//  Identificar els valors que sustenten els estereotips i els prejudicis de 
gènere presents en diferents teories psicològiques i pedagògiques.

CE5.2.//  Analitzar críticament les conseqüències dels estereotips i prejudicis de 
gènere en l’àmbit de la psicologia i les conseqüències d’adoptar-los com a patró de 
comportament i relació amb altres persones.

CE5.3.//  Denunciar i explicar de forma oral, escrita o amb produccions multimodals 
les desigualtats i injustícies que generen els estereotips i prejudicis de gènere.

CE 5

Identificar, denunciar i 
combatre les 
desigualtats, estereotips 
i exclusions propis del 
sistema patriarcal, 
incloent una mirada de 
gènere en l’anàlisi de les 
diferents teories 
psicològiques i 
pedagògiques.

 Psicologia



EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

// Com ho fem?

 Psicologia



Projecte vital personal, 
professional i social

 

Per contribuir a


