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COMPETÈNCIES

• Capacitat de donar resposta a situacions complexes
• Respecte profund per l'ètica i la integritat individual
• Coneixement rellevant de les capacitats per aplicar l'ètica, la deontologia, la legisla-

ció i les humanitats dins de la pràctica del psicòleg
• Contribució amb accions concretes en la pràctica que garanteixin la dignitat, la se-

guretat, la intimitat i l'autonomia de la persona
• Capacitat de donar suport emocional en situacions complexes
• Capacitat de representar i defendre els interessos de les persones
• Capacitat crítica, d'anàlisi i síntesi en la presa de decisions bioètiques
• Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels 

Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics
• Maneig dels conceptes i la terminologia bàsica que s'empra en Història de la Psico-

logia
• Saber les aportacions i limitacions dels moviments i escoles rellevants per a la psi-

cologia actual, des de la perspectiva històrica
• Capacitat per a comparar i posar en relació conceptes, models i posicions teòri-

ques diferents
• Capacitat per a comprendre i respectar la pluralitat d'enfocaments teòrics
• Capacitat per aproximar-se críticament als textos psicològics identificant els con-

ceptes i arguments claus que els vinculen amb les diferents orientacions teòriques



A més de les Competències generals assignades al  Mòdul  VII  i  les transversals i  les 
estratègiques de la UdL.

OBJECTIUS

• Conèixer i comprendre els principals fonaments de la bioètica que donen raó a la 
seva actuació

• Conèixer el codi deontològic, així com la seva utilitat en la professió del psicòleg
• Identificar els diferents valors ètics presents darrere de les decisions i actuacions 

del psicòleg en els diferents àmbits de treball
• Comprendre  les  diferents  corrents  filosòfiques  que  configuren  els  valors  ètics 

vigents en la nostra societat
• Tenir  l'habilitat  en la  utilització  de la  metodologia de la  resolució  de problemes 

bioètics, aplicant-la en els casos més freqüents
• Adquirir una actitud de respecte en relació amb la dignitat de tota la persona que 

consulta al psicòleg
• Explorar el judici ètic i la seva repercussió en l'atenció de la persona
• Identificar i analitzar les normes, convenis, declaracions i codis de conducta que 

fan referència a la dimensió ètica de la investigació
• Avaluar la idoneïtat d'un protocol, de l'equip investigador, de la informació escrita 

sobre les característiques de la investigació, en relació als objectius de l'estudi
• Conèixer els fonaments dels comitès d'ètica
• Conèixer i comprendre els fonaments científics de la Història de la Psicologia i de 

la conducta humana
• Adquirir una perspectiva històrica, crítica i integradora de la Psicologia
• Adquirir  els  conceptes  i  la  terminologia  bàsica  que  s'utilitza  en  Història  de  la 

Psicologia
• Descriure els problemes fonamentals plantejats en l'estudi de la Psicologia en la 

seva història
• Descriure el naixement i l'evolució de les escoles psicològiques
• Reconèixer  i  aplicar  els  procediments  i  les  metodologies  d'investigació  més 

utilitzats en l'estudi de la conducta humana
• Comprendre la relació d'uns fets històrics amb altres amb l'objectiu de tenir una 

visió integradora de la Història de la Psicologia
• Analitzar  críticament  l'evolució  de  les  diferents  interpretacions  històriques  i  la 

coexistència de diverses explicacions respecte a un fet històric
• Conèixer les característiques dels diferents models teòrics explicatius en Psicologia

RECOMANACIONS

No hi ha recomanacions per aquesta assignatura.

CONTINGUTS

UNITAT 1. HISTÒRIA

1. Antecendents de la Psicologia moderna
2. Les grans escoles de Psicologia: l'estructuralisme



3. Les grans escoles de Psicologia: el funcionalisme
4. Les grans escoles de Psicologia: el moviment gestàltic
5. Les grans escoles de Psicologia: la psicoanàlisi
6. Les grans escoles de Psicologia: el conductisme
7. Les grans escoles de Psicologia: la psicologia humanista
8. Les grans escoles de Psicologia: la psicologia cognitiva
9. Sistemes actuals en Psicologia
10.La dona en el desenvolupament de la Psicologia

UNITAT 2. BIOÈTICA

1. Ètica i Bioètica
a.  Introducció a l’ètica: Història de la bioètica i la seva relació amb la 

Psicologia 
b.  Introducció a la bioètica: Teories ètiques
c.  Introducció a la bioètica. Els principis 
d.  Relació entre bioètica, deontologia i llei

2. Els comitès d’ètica 
a.  El Comitè d’ètica Assistencial
b.  El Comitè d’ètica d’investigació Clínica
c.  Altres comitès d’ètica

3. El dret a la informació. 
a. El procés de la informació. Aspectes ètics i legals
b. El consentiment informat en la relació clínica.
c. El dret del malalt a tenir accés a la història clínica
d. Mesura de la competència per prendre decisions

4. Aspectes ètics de la recerca
a. El finançament de la recerca: aspectes ètics 
b. La gestió dels recursos limitats. Més enllà del principi de justícia 
c. La investigació en casos especials.
d. Investigació en equip. Investigació i confidencialitat.
e. La publicació dels resultats: aspectes ètics.

5. Secret professional en Psicologia
a. Dret a la intimitat del malalt
b. Secret professional: contracte, objecte, límits, secret compartit
c. Secret professional i informàtica: Història Clínica compartida.
d. Secret professional en els Codis Deontològics i en la Legislació

6. Bioètica específica. Problemàtica ètica en 
a. Malaltia mental
b. Genètica
c. Començament de la vida
d. Fi de la vida
e. Menors d’edat

7. Ètica de la limitació de recursos



METODOLOGIA

ACTIVITATS PRESENCIALS 

Les hores presencials es caracteritzaran per utilitzar modalitats de classe teòrica (classes 
expositives), seminaris de caire més teòric així com tallers més orientats cap a la pràctica 
i classes pràctiques. Totes es realitzaran en el Grup Gran. També es realitzaran tutories 
personalitzades o en grup.

- Classes magistrals: 50%

- Seminaris i tallers: 10%

- Tutories individuals i grupals: 10%

- Exposició de l'alumnat: 30%

ACTIVITATS NO PRESENCIALS

- Lectura i anàlisi de textos: 20%

- Realització de treballs grupals: 50%

- Realització de treballs individuals: 10%

- Estudi i preparació d'exàmens escrits: 20%

En la  unitat  d'Història  (U1), a les  hores  no presencials  l’alumnat  tindrà  dues tasques 
bàsiques.  En  primer  lloc  preparar-se  els  continguts  teòrics  i  les  proves  d’avaluació 
respectives. En segon lloc, a principi de cada quadrimestre s'assignaran a l'atzar un autor 
clau en la Història de la Psicologia per a cada grup de 5 alumnes. S'informarà de la data  
concreta  en  la  qual  s'haurà  de  fer  la  presentació  un  mes  abans  d'aquesta,  sempre 
coordinada amb les classes magistrals. Cada grup haurà de preparar una exposició oral 
de 40 minuts com a màxim on s’explicarà la vida i  les aportacions principals per a la  
Psicologia de l’autor que els hi haurà tocat. Així, cada grup presentarà dos autors, un al 
primer quadrimestre i  un al  segon. Les presentacions s'hauran de fer recolzant-se en 
algun sistema de presentació informàtic, com el power-point, prezi, etc. El 100% del text 
de les diapositives haurà d'estar escrit en anglès, i un 50 % de l'exposició oral individual  
haurà  d'impartir-se  en  anglès.  Tots  els  membres  del  grup  hauran  de  participar  en 
l'exposició oral. Al final de la realització d'aquests treballs es demanarà que l'alumnat faci  
una avaluació recíproca sobre el funcionament del grup. Els continguts desenvolupats en 
aquestes  presentacions  orals  podran  ser  avaluats  en  les  avaluacions  teòriques 
respectives.

En la unitat de Bioètica (U2)  l’avaluació serà similar. L’avaluació constarà de quatre parts:  
treball  grupal,  treball  individual,  prova  escrita  i  avaluació  continuada  en  relació  a  la  
participació  en  classe.  Hi  haurà  un treball  grupal  anomenat  “Controvèrsies  en ètica  i  
deontologia”. Aquest treball consistirà en realitzar un resum amb una visió crítica sobre 
diferents aspectes ètics i del codi de deontologia del psicòleg. Caldrà fer una revisió del  
tema, plantejar diferents controvèrsies i donar una explicació raonada per tal de resoldre-
les. El treball es lliurarà en format escrit amb un resum en angles. Es farà una exposició 
oral del treball. Els continguts dels treballs podran entrar en la prova d’avaluació escrita. 
Hi haurà un treball individual, en la que l’alumnat haurà de presentar i debatre un cas en 
el qual hi hagi un dilema bioètic.



AVALUACIÓ

HISTÒRIA

L’avaluació és continuada. Compren diferents activitats que se faran al llarg del curs:
Activitat 
d’avaluació

Tipus d’avaluació Descripció Punts

1 Avaluació teòrica 1 Evidència tipus test (amb factor correctiu) 20
2 Avaluació teòrica 2 Evidència tipus test (amb factor correctiu) 20
3 Exposició oral 1 Exposició oral d'autors clau en la matèria 

que es veurà abans de l'avaluació teòrica 
1

15

4 Exposició oral 2 Exposició oral d'autors clau en la matèria 
que es veurà abans de l'avaluació teòrica 
2

15

5 Participació especial Aportacions extraordinàries a l’aula o 
espai virtual. A criteri del professor.

5

TOTAL 75
*Les avaluacions teòriques consistiran en una evidència tipus test de 40 preguntes i 4  
alternatives amb factor correctiu. 

BIOÈTICA

L’avaluació també serà continuada, a partir de les diferents activitats.

Activitat 
d’avaluació

Tipus d’avaluació Descripció Punts

1 Avaluació teòrica Preguntes curtes 12
2 Avaluació formativa 1 Resolució d’un cas en el que hi hagi un 

dilema bioètica 
5

3 Treball individual Realització del treball individual, i defensa 
a classe del treball

6

4 Participació especial Aportacions extraordinàries a l’aula o 
espai virtual i seguiment adequat dels 
diferents terminis de lliurament dels 
treballs i exercicis. A criteri del professor.

2

TOTAL 25

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota superior a 50 punts sumant totes les 
activitats  d’avaluació  que  es  mostren  al  quadre.  La  qualificació  final  serà  una  nota 
numèrica  compresa entre  5 i  10  (amb un decimal),  corresponent  a  Aprovat,  Notable, 
Excel·lent o Matrícula. En el cas de no arribar a assolir aquests mínims, la nota qualitativa  
serà Suspens. Si no s’ha presentat a cap activitat d’avaluació, la nota serà No Presentat. 

És requisit obligatori presentar les activitats d’avaluació de la 1 a la 4 en la part d’Història i  
de  la  1-3  en  la  part  de  Bioètica  per  fer  el  sumatori  que  doni  la  puntuació  final  de 
l’assignatura. Si no es compleix aquest requisit la qualificació final de l’assignatura serà de 
0,  Suspens.  També  és  requisit  obligatori  traure  més  de  8  punts  en  les  avaluacions 
teòriques (activitats d’avaluació 1-2) de la part d’Història i més e 4,8 en l’avaluaciò teòrica 
de la part de Bioètica per fer el sumatori que doni la puntuació final de l’assignatura. Si en 
alguna  avaluació  teòrica  no  s’arriba  a  aquest  mínim  es  podrà  fer  una  avaluació  de 



recuperació  en  la  que  serà  obligatori,  igualment,  arribar  als  punts  mínims  abans 
especificats. Si no es compleix aquest requisit la qualificació final de l’assignatura serà de 
0, Suspens.

Aquesta assignatura està especialment sensibilitzada contra el plagi. La primera vegada 
que es detecti plagi d’un/a altre/a company/a o d’una font bibliogràfica superior al 5% del 
total d’una activitat d’avaluació, aquesta activitat tindrà una qualificació de 0. Si es torna a 
detectar plagi en una altra activitat d’avaluació diferent amb el mateix criteri que l’anterior,  
la qualificació total de l’assignatura serà de 0, Suspens.

Degut a que l'avaluació és continuada no es contempla la possiblitat de fer recuperació de 
la  majoria  d’evidències d'avaluació.  Tan sols  hi  haurà  recuperació  de les  avaluacions 
teòriques (activitats 1 i 2 d’Història i activitat 1 de Bioètica). L'avaluació és sumativa, de tal  
forma que tan sols s'ha d'anar sumant la puntuació que s'extrau en cada evidència per a  
obtenir la nota final. 
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

PRESENTACIÓ. 
17.09.13

Presencial Grup Gran
Presentar 

l’assignatura Presentar l’assignatura Apunts
Haver llegit la guia do-

cent

U1.T1-T6

18.09.13-
20.11.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots Sessions magistrals teòri-
ques

Apunts

Treball en grup
Assistència a totes les 

classes

EXPOSICIÓ 
ORAL 1

18.09.13-
20.11.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Exposició oral dels autors 

clau en la Història de la Psi-
cologia

Realitzar una exposició 
oral tipus seminari

Assistència a totes les 
classes

Veure apartat 
d'avaluació

REVISIÓ I AVA-
LUACIÓ TEÒRI-

CA 1

26.11.13-
27.11.13

Presencial Grup Gran

Avaluació 
formativa per 

preparar la 
part teòrica

Sessió de revisió i avaluació 
formativa

Fer la prova d'avaluació 
formativa

Treball no presencial 
de preparació de con-

tinguts teòrics

Veure apartat 
d'avaluació

RECUPERACIÓ 
AVALUACIÓ TE-
ORIA 1: 05.02.14

Presencial Aula GG (2 hores)

Recuperació 
continguts 
teòrics deL 

T1 al T6

- Fer la prova
Treball no presencial 
de preparació per a la 
avaluació de la teoria

Veure apartat 
d’avaluació

U1.T7-T10

02.12.13-
19.03.14

Presencial i no presencial Grup Gran Tots Sessions magistrals teòri-
ques

Apunts

Treball en grup
Assistència a totes les 

classes

EXPOSICIÓ 
ORAL 2

02.12.13-
19.03.14

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Exposició oral dels autors 

clau en la Història de la Psi-
cologia

Realitzar una exposició 
oral tipus seminari

Assistència a totes les 
classes

Veure apartat 
d'avaluació

AVALUACIÓ 
TEÒRICA 2

Presencial Grup Gran Avaluació 
formativa per 

Sessió de revisió i avaluació 
formativa

Fer la prova d'avaluació 
formativa

Treball no presencial 
de preparació de con-

Veure apartat 
d'avaluació



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

25.03.14 preparar la 
part teòrica

tinguts teòrics

RECUPERACIÓ 
AVALUACIÓ TE-
ORIA 2: 26.06.14

Presencial Aula GG (2 hores)

Recuperació 
continguts 
teòrics deL 
T7 al T10

- Fer la prova
Treball no presencial 
de preparació per a la 
avaluació de la teoria

Veure apartat 
d’avaluació

U2. T1

27.03.13-
01.04.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Sessions magistrals teòri-

ques
Apunts

Treball en grup

Assistència a totes les 
classes

U2. T2

03.04.13-
08.04.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Sessions magistrals teòri-

ques
Apunts

Treball en grup

Assistència a totes les 
classes

U2. T3

10.04.13-
22.04.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Sessions magistrals teòri-

ques
Apunts

Treball en grup

Assistència a totes les 
classes

U2. T4

29.04.13-
06.05.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Sessions magistrals teòri-

ques
Apunts

Treball en grup

Assistència a totes les 
classes

AVALUACIÓ 
FORMATIVA 1

08.05.13

Presencial Grup Gran

Avaluació 
formativa per 

preparar la 
part teòrica

Sessió de revisió i avaluació 
formativa

Fer la prova d'avaluació 
formativa

Treball no presencial 
de preparació de con-

tinguts teòrics

Veure apartat 
d'avaluació

U2. T5

13.05.13-
15.05.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Sessions magistrals teòri-

ques
Apunts

Treball en grup

Assistència a totes les 
classes

U2. T6

20.05.13-
22.05.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Sessions magistrals teòri-

ques
Apunts

Treball en grup

Assistència a totes les 
classes



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

U2. T7

27.05.13-
29.05.13

Presencial i no presencial Grup Gran Tots
Sessions magistrals teòri-

ques
Apunts

Treball en grup

Assistència a totes les 
classes

ACTIVITATS 
D'AVALUACIÓ

03.06.13-
05.06.13

Presencial

Avaluació del cons-
tinguts teòrics i de-

fensa del treball 

-Avaluar con-
tinguts teò-

rics de la U2: 
BIOÈTICA

-Defensa a 
classe del 

treball

Preparar l'examen i corregir
Fer la prova d’evidència 
tipus test i exposar en 

públi el treball individual

Treball no presencial 
de preparació per a la 
avaluació de la teoria i 

el treball individual

Veure apartat 
d’avaluació

28.05.13
No presencial

Data de lliurament 
de l'escrit derivat del 

treball grupal
Tots Avaluar els treballs escrits

Lliurar els treballs es-
crits

Anar realitzant el tre-
ball a mesura que se 

desenvolupa el 
quadrimestre

Veure apartat 
d'avaluació

El present cronograma és orientatiu i pot modificar-se en algunes setmanes al llarg del curs. Els canvis se comunicaran a l'alumnat amb 
antelació.


