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Continguts per avaluació:

1a avaluació

- BLOC 1. UNITAT 1: LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA

1. Principis bàsics de la història de la psicologia.

2. La psicologia com a ciència moderna.

3.Característiques dels diferents corrents psicològics actuals.

- BLOC 2. UNITAT 2: FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA CONDUCTA

1. Fonaments biològics del psiquisme.

2. El cervell humà.

3. El sistema nerviós.

4. Relació entre el sistema endocrí i el sistema nerviós.

5. Condicionaments biològics i genètics de la conducta. Trastorns 
psíquics amb causes genètiques.

- BLOC 3. ELS PROCESSOS COGNITIUS

UNITAT 3: PERCEPCIÓ I ATENCIÓ

1. Principals teories de la percepció.

2. Estímuls. Fenòmens perceptius.



UNITAT 4: MEMÒRIA

1. Estructura i funcionament de la memòria humana.

2. Tipus de memòria.

3. Trastorns de la memòria i oblit.

2a Avaluació

- BLOC 4. PROCESSOS COGNITIUS SUPERIORS

UNITAT 5: L’APRENENTATGE

1. Conducta apresa i conducta innata. Factors que influeixen en 
l’aprenentatge.

2. Teories de l’aprenentatge.

UNITAT 6: INTEL·LIGÈNCIA

1. Teories de la intel·ligència.

2. Mesurar la intel·ligència.

3. La intel·ligència emocional. Teories de Gardner i Goleman.

4. La intel·ligència artificial: possibilitats i riscs.

UNITAT 7: ELS ESTATS DE CONSCIÈNCIA I DROGUES

1. La metamorfosi de la consciència

2. Els somnis

3. La hipnosi

4. Les drogues psicoactives.

3a Avaluació:

- BLOC 5. LA CONSTRUCCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ. MOTIVACIÓ,

PERSONALITAT I AFECTIVITAT



UNITAT 8: MOTIVACIÓ I EMOCIÓ

1. La motivació.

2. Identitat i autoestima.

3. Teories sobre la motivació.

4. Les emocions.

5. L’estrés.

UNITAT 9: LA PERSONALITAT

1. Concepte de personalitat

2. Teories de la personalitat

3. Avaluació de la personalitat

4. Trastorns de la personalitat

UNITAT 10: LA SEXUALITAT HUMANA

1. La psicosexualitat : origen i desenvolupament.

2. La conducta sexual humana.

3. Formes d’expressió sexual.

4. La sexualitat a l’adolescència.

-BLOC 6. UNITAT 11: PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES 
ORGANITZACIONS

1. La socialització.

2. Psicologia de masses.

3. Selecció i organització de personal en l’àmbit laboral.

....................................................................................................................

Què s’avaluarà:

1. El coneixement per part de l’alumnat de les consideracions teòriques 
que apareixen en el temari.



2. Les tasques pràctiques de l’assignatura que es treballaran a classe 
durant el curs.

3. La participació activa de l’alumnat durant les classes.

....................................................................................................................

Com s’avaluarà:

- Avaluació contínua (la nota del tercer trimestre serà la nota final) . Es 
realitza unamitjana de tots els exercicis de l'avaluació d'acord amb el 
següent promig: 60% exercicis escrits, 30% pràctiques , 10 % actitud.

- Dins el tant per cent d’exercicis escrits, s’ha de realitzar un treball en 
grup relacionat amb un punt del temari que posteriorment s’haurá de 
presentar a la resta de companys. Cada exercici tendrà el mateix pes 
dins la nota.

- Cada avaluació es farà un examen per unitat didàctica juntament amb 
una sèrie de pràctiques i altres continguts avaluables ( treballs, 
exposicions orals, portafoli ..). Totes aquestes notes faran mitjana i 
donarà com a resultat la nota final del trimestre, que s'arrodonirà amb 
l'actitud mostrada durant el curs.

- A la tercera avaluació, després de realitzar els exercicis pertinents, els 
alumnes tendran l'oportunitat de presentar-se a un exercici escrit (final 
ordinària) per a recuperar o pujar la seva qualificació. La nota d'aquest 
examen serà la nota final i s'arrodonirà amb l'actitud mostrada durant el 
curs. La nota d'aquest examen mai podrà suposar baixar la nota 
obtinguda al tercer trimestre. Així mateix, per tal de superar el curs, 
s'hauran de tenir entregades totes les pràctiques realitzades.

- Convocatòria extraordinària: al setembre hi haurà un examen de 
recuperació amb tota la matèria del curs. L'actitud mostrada durant el 
curs arrodonirà la nota.

Altres consideracions: Libre de text obligatori: Psicologia i sociologia, 
2n de Batxillerat. José Ignacio Alonso García , ed. Mc Graw Hill. 




