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IES PARE VITÒRIA



T.1. LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA: OBJECTE I MÈTODE

1.La prehistòria de la psicologia científica
2.-Els inicis de la psicologia científica
3.-Escoles de la psicologia contemporània
4.-Els mètodes de la psicologia
5.-És la psicologia una ciència?
6.-Constitueix la psicologia una tècnica útil?



T.2.-MENT I CERVELL

1.-El sistema nerviós, límbic i endocrí

2.-El reduccionisme biològic

3.- És vàlid el reduccionisme?

4.-Malalties degeneratives del sistema nerviós

5.-Conclusió 



T.3.-SENSIBILITAT I PERCEPCIÓ

1.-La sensibilitat

2.-La percepció

3.-Influències socials i individuals de la percepció

4.-Alteracions de la percepció 



T.4.-LA PERCEPCIÓ DEL MÓN SOCIAL

1.-Dos experiments

2.-Hàbits culturals i percepció

3.-La percepció de la realitat social. Primeres 

    impressions i profecies autocomplides

4.-D’on provenen les primeres impressions?

5.-Esterotipus i prejudicis



T.5.-L’ATENCIÓ I LA MEMÒRIA

1.-Registre sensitiu i educació

2.-La memòria

3.-Tipus de memòria

4.-Oblit i fals record. Les malalties de la memòria



T.6.-CONDICIONAMENT I APRENENTATGE

1.-Concepte, tipus i factors de 
l’aprenentatge

2.-Condicionament clàssic

3.-Aprenentatge per assaig i error

4.-Aprenentatge per insight

5.-Aprenentatges significatius

6. Aprenentatge social.

7. Piaget, Vigotsky, Ausbel



T.7.-LA INTEL·LIGÈNCIA

1.-Definició i factors relacionats

2.-Medició

3.-Herència o medi ambient

4.-Intel·ligències múltiples

5.-Intel·ligència animal

6.-Intel·ligència artificial



T.8.-PENSAMENT I LLENGUATGE

1.-La comunicació animal

2.-Elements i dimensions de llenguatge

3.-Origen i desenvolupament del 
llenguatge

4.-Llenguatge, pensament i cervell

5.-Les categories del pensament

6. Estratègies cognitives per a la 
resolució de problemes



T.9.-MOTIVACIÓ I FRUSTRACIÓ

1.-Definicions

2.-Classíficació dels motius humans

3.-Teories sobre la motivació 

4.-La frustració 



T.10.-LES EMOCIONS (I)

1.-Facetes de la vida afectiva

2.-Característiques generals

3.-Estats emocionals

4.-Funcions de les emocions

5.-Universalitat de les emocions i les 
seues expressions

6. Control de la vida emocional



T.10.-LES EMOCIONS (II)

6.-Control de la vida emocional

7.-Què és la intel·ligència emocional?

8.-Trastorns de l’emoció



T.11.-LA CONSCIÈNCIA I L’INCONSCIENT

1.-La idea de l’inconscient fins la 

psicoanàlisi de Freud

2.-El concepte de repressió: el cas 
d’Anna O

3.-Psicopatologia de la vida quotidiana

4.-La interpretació dels somnis

5.-L’inconscient arcaic

6. Jung i l’inconscient col·lectiu



No ho dubte, matricula’t! 

Coneix-te a tu mateix!
https://catalunyadiari.com/preguntes-i-frases/grans-frases-sobre-psicologia
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