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COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES
1.- Ser capaç de descriure i mesurar variables  de  personalitat. 
2.- Ser capaç d’identificar diferències, problemes i necessitats.
3.- Ser capaç de diagnosticar seguint els criteris propis de la professió.
4.- Ser capaç de valorar el paper de factors de personalitat en diferents àmbits relatius al consell psicològic,  
assessorament, negociació, mediació, etc.
5.- Saber planificar la avaluació dels programes i les intervencions integrant factors de personalitat i 
psicopatològics, així com les diferències individuals.
6.- Ser capaç de mesurar i obtenir dades rellevants per l’avaluació de les intervencions.
7.-Saber proporcionar retroalimentació als destinataris de forma adequada i precisa sobre la intervenció i  
tractament psicològic proposat i/o realitzat, tenint en compte factors de personalitat.

OBJECTIUS

1. Conèixer els principals models sobre l’estructura de la personalitat.
2. Conèixer, analitzar i identificar els processos de la personalitat.
3. Conèixer els principals factors biològics, psico-socials i culturals de la personalitat.
4. Conèixer i ésser capaç d’analitzar, identificar i mesurar el paper de la personalitat en la salut i benestar 
psicològic.
5. Conèixer i ésser capaç d’identificar les principals diferències i aspectes afectiu-motivacionals.
6. Conèixer i ésser capaç d’identificar les principals diferències de personalitat en funció del sexe, gènere, 
edat i cultura.
7. Conèixer i ser capaç d’utilitzar amb precisió i rigor els termes i conceptes claus en psicologia d ela 



personalitat.
8. Conèixer i ésser capaç d’elegir les tècniques d’avaluació en psicologia de la personalitat més adequades 
en els distints àmbits. 
9. Conèixer i ser capaç de transmetre informació i elaborar informes orals i escrits atenent als factors de 
personalitat.

CONTINGUTS

Mòdul 1: Introducció, mètodes i avaluació de la personalitat

Tema 1.-Introducció a la psicologia de la personalitat.
Tema 2.-Mètodes i estratègies en psicologia de la personalitat.
Tema 3.-Estabilitat-consistència dels trets
Tema 4.-Mesura de la personalitat.
 
Mòd 2: Models taxonòmics i biològico-factorials

Tema 5.-Els 16 factors de la personalitat de Cattell.
Tema 6.-El model del  "Cinc Grans" factors de personalitat. 
Tema 7.-El model P-E-N  de 3 factors d’Eysenck i Model de Gray (2 factors).
Tema 8.-El tret de la "Recerca de Sensacions" i model de 5 factors de Zuckerman.
  
Mòdul 3: Personalitat versus comportament

Tema   9: Consum d’alcohol y personalitat
Tema 10: Personalitat i adaptació social
Tema 11: Personalitat i consum de violència al mass media
Tema 12: Personalitat i conducta sexual
 
 
METODOLOGIA

Activitats formatives

Les activitats formatives que es realitzaran seran las següents:

1. Classe teòrica presencial.
2. Classe pràctica / seminari / tallers (2 grups).
3. Elaboració de treballs individuals.
4. Tutories en grup, presencials o virtuals. 

Distribució de crèdits ECTS en hores de treball de l’alumnat:

Presencial (40%) = 60 hores

Classes teòriques (60%) = 36 hores

Pràctiques d’aula o aula en grup mitjà (40%) = 24 hores (x grup)

No Presencial (60%) = 90 hores

Estudi de continguts teòrics i pràctics  (44%)  = 40 hores

Lectures de textos, estudi de casos, visualització de vídeos i elaboració d’altres tasques i documents  (20%)  
=  20 hores

Tutories personalitzades o en grup (12%)   = 10 hores

Cerca  d’informació,  lectura  ampliada,  preparació  d’exàmens,  proves  i  activitats,  autoorganització  del  
material (22%)  = 20 hores

AVALUACIÓ

L’avaluació de les activitats formatives es farà mitjançant els següents percentatges orientatius:



• Tres proves de l’elecció múltiple sobre el contingut del temari que suposarà el 80% de la qualificació.

• Un treball de recerca que suposa el 10% de la nota.

• Quatre treballs pràctics individuals (10% de la nota).

El sistema d’avaluació de treball i pràctiques serà continu. Les pràctiques requereixen un 80% d’assistència  
per a ser computades.

La qualificació final és la suma de totes les avaluacions realitzades.

La superació de l’assignatura requereix el 50% ó més de totes les avaluacions realitzades.

No es realitzaran avaluacions de recuperació.

Les avaluacions teòriques dels mòduls 1, 2 i 3 es faran la setmana 5, 10 i 16.

RECOMANACIONS

L'assignatura de Psicologia de la Personalitat està estretament relacionada amb altres assignatures del pla  
d'estudis com ara Psicopatologia, Psicologia Diferencial, Estadística, Psicometria,  Avaluació i Diagnòstic  
Psicològic, Estructura i Funcionament del Sistema Nerviós, Bases biològiques de la Conducta i Processos 
Psicològics Bàsics. Haver cursat o està cursant aquestes assignatures proporcionarà una millor comprensió  
de l’assignatura. Es recomana que l’alumne tingui nocions bàsiques d’estadística.
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Notes:

1.-La no presentació de l'alumne als exàmens teòrics o la no presentació dels treballs escrits suposa la pèr-
dua dels punts assignats a aquestes proves.
2.-Per realitzar i avaluar els treballs de pràctiques es requereix el 80% de assistència i aquests han de ser 
presentats en la seva totalitat.
3.-Les respostes o notes  als exàmens escrits i treballs es guardaran digitalitzats (dades) i l'alumne tindrà un 
mes per comprovar si és el seu desig que aquests coincideixen amb els manuscrits. Passat aquest temps 
les dades obtingudes en format paper es destruiran i només es guardaran els digitalitzats.



CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACIONS

1: P Presentació assignatura i 
professor.

Introducció classes teòri-
ques M-1

Tots Explicar conceptes bàsics sobre la 
psicologia de la personalitat

Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari

2-5 P Temes 1-2 Tots Lliçó magistral Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari

6 P Pràctiques Tots Treballs pràctics grupals i individu-
als

Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari. Provisió ordenador i softwa-

re càlcul

7-8 P Tema 3-4 Tots Lliçó magistral Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari

9-10 P Pràctiques Tots Avaluació desitjabilitat social, tret-
estat, anàlisi factorial

Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Provisió ordenador i software 
càlcul

11-12 P Pràctiques introducció i 
anàlisi de dades treball de 

recerca

Tots Treballs pràctics grupals i individu-
als. Explicació, provisió sintaxi i 
supervisió de càlculs estadístics

Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari. Provisió ordenador i softwa-

re càlcul

13 P AVALUACIÓ Tots Confecció-correcció proves avalua-
ció

Realització avaluació Estudi continguts teòrics

14 P Tutoria-1 Tots Avaluació competències Exposició coneixe- Comprensió competències i 



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACIONS

ments, dubtes i pre-
guntes

continguts

15 P Introducció M-2: Tema 5 Tots Lliçó magistral Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari

16 P Pràctiques de correcció, 
baremació i confecció de 

perfils de personalitat

Tots Treballs pràctics grupals i individu-
als. Explicació, provisió sintaxi i 
supervisió de càlculs estadístics

Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari. Provisió ordenador i softwa-

re càlcul

17-18 P Temes 6-80 Tots Lliçó magistral Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari

19-21 P Pràctiques de d’anàlisi de 
dades dels treballs indivi-

duals

Tots Treballs pràctics grupals i individu-
als. Explicació, provisió sintaxi i 
supervisió de càlculs estadístics

Atenció, comprensió, 
intervenció

Lectura de material complemen-
tari. Provisió ordenador i softwa-

re càlcul

22-23 P Tema 8 Tots Lliçó magistral Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari

24 P AVALUACIÓ Tots Confecció-correcció proves avalua-
ció

Realització avaluació Estudi continguts teòrics

25-27-28 P Temes 9-13 Tots Lliçó magistral Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari

29-30 P Pràctiques de correcció, 
baremació i confecció de 

perfils de personalitat

Tots Treballs pràctics grupals i individu-
als. Explicació, provisió sintaxi i 
supervisió de càlculs estadístics

Atenció, comprensió, 
intervenció i estudi

Lectura de material complemen-
tari. Provisió ordenador i softwa-

re càlcul

31 P Tutoria-2 Tots Avaluació competències Exposició coneixe-
ments, dubtes i pre-

Compressió competències i 
continguts



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUM-
NES

RECOMANACIONS

guntes

32 P AVALUACIÓ Tots Confecció-correcció proves avalua-
ció

Realització avaluació Estudi continguts teòrics

Avaluació Temari: Contingut teòric: fins al 80% (tres proves elecció múltiple)

Treballs de recerca:                         fins al 10%

Treballs individuals pràctics:         fins al 10%

                                                           100%     (per aprovar cal un 50%)


