
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

Titulació acadèmica Batxillerat / Grau
Assignatura PSICOLOGIA
Any 2020-21 Curs Primer Valor lectiu 3
Període lectiu 2n semestre Hores setmanals 2 Cicle Grau
Professor/a Carlos Pérez Testor Llengua  
 
Descripció de l’assignatura:
La Psicologia és la ciència que estudia la psykhé. La Psicologia moderna, a l'allunyar-
se de les especulacions filosòfiques i desenvolupar una metodologia científica i
experimental, s'ha caracteritzat com a "ciència de la conducta i comportament humà".
En qualsevol conducta humana es poden considerar diferents nivells: biològic,
psicològic i social. La Psicologia no pot pretendre arribar a un coneixement profund i
real dels fets humans reunint dades empíriques parcials i ha de mantenir el seu
contacte amb l'antropologia filosòfica i cultural, la sociologia i la biologia i integrar
els coneixements provinents d'aquestes fonts per comprendre la conducta humana que
sempre és efecte de múltiples causes.
Aquesta matèria aporta al futur filòsof una manera d’entendre la ment, entenent per
ment el conjunt de processos superiors com la percepció, el pensament, la consciència,
la memòria, la imaginació, etc. Poder-se aproximar al concepte de Salut i entendre els
trastorns mentals pot ajudar al futur filòsofs a acostar-se a l’home d’una manera mes
global.
 
Temari abreujat:
 
UNITAT 1: Principis Fonamentals
 
Tema 1: Introducció a la Psicologia
 
Tema 2: Introducció als conceptes bàsics i als fonaments teòrics de la relació
interpersonal
 
Tema 3: Grup
 
Tema 4: Família
 
UNITAT 2: Salut i Psicopatologia
 
Tema 5: Salut
 
Tema 7: Psicosis
 
Tema 8: Neurosis
 
Tema 9: Trastorns del Caràcter
 
Tema 10: Psicopatologia de la Família
 
Bibliografia bàsica:



Tema 10: Psicopatologia de la Família
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