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Informació general de l'assignatura

Denominació LLENGUATGE I RAONAMENT

Codi 102905

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia (R
2016)

3 TRONCAL Presencial

Màster Universitari en
Neuropsicologia

COMPLEMENTS DE
FORMACIÓ

Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

3 1

Coordinació MOYA HIGUERAS, JORGE

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, castellà i anglès.

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ESTRADA PLANA, VERÓNICA
MARÍA

veronica.estrada@udl.cat 2,4

MOYA HIGUERAS, JORGE jorge.moya@udl.cat 4

PIFARRÉ PAREDERO, JOSÉ
FEDERICO

josep.pifarre@udl.cat 1,4

Objectius acadèmics de l'assignatura

• Comprendre la fonamentació científica de la Psicologia.
• Adquirir un coneixement introductori de la teoria i pràctica de la Psicologia del Llenguatge i del Raonament deductiu, no
deductiu i del pensament ètic i moral.
• Simular situacions o fets relacionats amb el llenguatge i el raonament des d'una perspectiva científica i teòrica rellevant.
• Saber cercar informació, analitzar-la críticament i incorporar-la a un cos de coneixement integrat.
• Distingir les diferents aportacions teòriques i metodològiques respecte a cada tema.
• Tenir una actitud de curiositat científica respecte dels Processos Psicològics Bàsics.
• Saber compartir i exposar els propis coneixements sobre la matèria.
• Saber escoltar, comprendre i valorar les aportacions dels/as companys/as.

Competències

Competències bàsiques:

CB1 Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes
que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat).
CB5 Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d'autonomia

 

Competències Generals:

CG1 Desenvolupar la capacitat d'adaptació a noves situacions i resoldre problemes d'una manera efectiva.
CG2 Desenvolupar la capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i col·laborar de manera eficient amb altres
professionals.
CG3 Mostrar habilitats per a les relacions interpersonals.
CG4 Reconèixer les diferents perspectives teòriques sobre els temes en els quals es treballi, comentar les
conclusions i prendre decisions.
CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions pertinents.
CG6 Reflexionar sobre les pròpies limitacions de manera autocrítica i contemplar la possibilitat de sol·licitar
col·laboracions interdisciplinàries.
CG7 Actuar amb creativitat, cultura d’investigació i de comunicació professional.
CG10 Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre dones i homes, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.
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Competències Específiques:

CE1 Identificar i analitzar característiques  i les necessitats de les persones, grups i organitzacions, així com els
contextos rellevants per al servei que es sol·licita.
CE4 Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
CE7 Proporcionar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, considerant els diferents
contextos de relació professional.
CE8 Elaborar informes tècnics, orals i escrits, sobre els resultats del procés d'avaluació, de la recerca o dels
serveis demandats, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió del coneixement psicològic.
CE9 Usar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per a
accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental.
CE10 Gestionar, analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixements disciplinaris propis dels diferents
àmbits de la psicologia.
CE11 Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, aplicació i interpretació dels resultats derivats dels
diferents mètodes de recerca psicològica.
CE12 Difondre el coneixement derivat de les revisions teòriques i dels resultats de la investigació psicològica.

 

Competències Transversals:

CT2 Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.
CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

UNITAT 1. LLENGUATGE

Tema 1. Introducció a la Psicologia del Llenguatge.
Tema 2. El processament de la informació: el lèxic.
Tema 3. El processament de la informació: el significat.
Tema 4. El processament de la informació: la gramàtica i la sintaxi.
Tema 5. El processament de la informació: el discurs i els usos del llenguatge.
Tema 6. La producció del llenguatge.
Tema 7. Neuropsicologia del llenguatge.
 

UNITAT 2. RAONAMENT I PENSAMENT
Tema 1. Introducció a la Psicologia del Raonament i del Pensament.
Tema 2. Raonament deductiu.
Tema 3. Raonament no deductiu.
Tema 4. Raonament quotidià i la creativitat.
Tema 5. Resolució de problemes.
Tema 6. Funcions executives.

 

UNITAT 3. RAONAMENT ÈTIC

Tema 1. Ètica i Bioètica

Tema 2. El secret professional en psicologia

Tema 3. Aspectes ètics en la recerca

Tema 4. Bioètica en poblacions especials

Tema 5. Ètica de la limitació de recursos

La distribució defintiva de temes per setmanes serà presentada, com a molt tard, el primer dia de curs.
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Eixos metodològics de l'assignatura

ACTIVITATS PRESENCIALS

Totes les sessions seran presencials i s'aplicarà una metodologia activa i participativa, amb l'objectiu de què sigui
l’alumnat qui generi l'aprenentatge. Es fomentarà la generació d'aprenentatge per descobriment i aprenentatge significatiu.
A més, en els moments que sigui necessari, s’intercalaran exposicions magistrals. Els continguts s’abordaran,
principalment des de la pràctica, i tindran un enfocament actual i científic. Les sessions es realitzaran en grup gran i grup
mitjà (pràctiques). A les sessions de grup gran es desenvoluparan els principals continguts teòrico-pràctics de
l'assignatura. Paral·lelament, en les sessions de grup mitjà (pràctiques), es realitzarà un treball en grup on es plantejarà
una recerca en l'àmbit del llenguatge i del raonament. Al final del procés, l'alumnat haurà de presentar un article científic
complint amb els estàndars APA.

Per tant, les metodologies docents que es podran utilitzar seran:

- Classes magistrals.

- Treballs escrits.

- Aprenentatge basat en problemas/casos.

- Tutories.

- Simulacions.

- Conferències.

- Anàlisi de textos i articles científics.

 

ACTIVITATS SEMI-PRESENCIALS I NO PRESENCIALS

- Lectura i anàlisi de textos i articles científics.

- Realització de treballs grupals i/o treballs individuals.

- Estudi i preparació d'exàmens escrits

Pla de desenvolupament de l'assignatura

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ OBJECTIUS
TASQUES
PROFESSOR/A

TASQUES
ALUMNAT

RECOMANACIONS
%
AVALUACIÓ

PRESENTACIÓ
12/09/2019

Presencial Grup Gran
Presentar
l’assignatura.

Presentar
l’assignatura.

Agafar
apunts i
anotar
totes les
dates en
l’agenda

Portar la guia
docent i haver-la
llegit

 

CONTINGUT
TEÒRICO -
PRÀCTIC
17/09/2019 –
20/12/2019

Presencial i
no
presencial

Grup Gran i
Grup Mitjà

Tots

Sessions
magistrals
teòriques i
sessions
pràctiques.

Apunts.
Treball en
grup i
individual.

Assitència a totes
les classes i estudi
de la bibliografia
recomanada.

 

ACTIVITATS
D’AVALUACIÓ
CONTINUADA
(A-2)
17/09/2019 –
20/12/2019

Presencial
Grup Gran i
Grup Mitjà

Tots

Preparar les
activitats
d’avaluació
relaciones amb
cada tema.

Fer la
prova

Treball no
presencial de
preparació per a
l’avaluació.

Veure
apartat
d’avaluació
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TREBALL DE
RECERCA (A-
3)
17/09/2019 –
16/12/2019

No
presencial

Grup Mitjà Tots

Corregir les
activitats
derivades de
les classes de
grup mitjà

Lliurar en
termini el
treball

Fer el treball de
manera continuada
durant les classes
de grup mitjà i de
forma no presencial

Veure
apartat
d'avaluació

AVALUACIONS
TEÒRICO –
PRÀCTIQUES
(A-1 i A-4)
07/01/2020 –
31/01/2020
(Segons
calendari
d'exàmens
aportat per
coordinació de
grau)

Presencial Grup Gran

Avaluar
continguts
teòrico-
pràctics de
tota
l’assignatura

Preparar
l'examen i
corregir

Fer la
prova

Treball no
presencial de
preparació per a
l’avaluació.

Veure
apartat
d’avaluació

AVALUACIÓ DE
RECUPERACIÓ
Gener 2020
(Segons
calendari
d'exàmens
aportat per
coordinació de
grau)

Presencial Grup Gran

Avaluar
continguts
teòrico-
pràctics de
tota
l’assignatura

Preparar
l'examen i
corregir

Fer la
prova

Treball no
presencial de
preparació per a
l’avaluació.

Veure
apartat
d’avaluació

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

Sistema d'avaluació

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 d’Honor. 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.

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

ACTIVITAT
D’AVALUACIÓ

TIPUS
D’AVALUACIÓ

DESCRIPCIÓ PUNTS

A-1
Avaluació teòrico-
pràctica Unitat 1 i 2
 

40 preguntes tipus test (5 alternatives on els errors descompten; 70%) més 5
preguntes curtes (30%)
 

40

A-2
Avaluació continuada
Unitat 1 i 2
 

Entre 5 i 10 preguntes sobre els continguts teòrico-pràctics en finalitzar cada
tema. Es realitzaran mitjançant el software Kahoot.

20

A-3 Treball de cas pràctic Exercici individual de seguiment de les pràctiques 25

A-4
Avaluació teòrico -
pràctica Unitat 3

Preguntes curtes i resolució d’un cas o comentari d’un text en el qual hi hagi
un dilema bioètic

15

És requisit obligatori treure més de 5 punts sobre 10 a les proves d'avaluació A-1 i A-4 per fer el sumatori que doni la
puntuació final de l’assignatura. Si en aquestes avaluacions no s’arriba a aquest mínim, es podrà fer una avaluació de
recuperació en la qual serà obligatori, igualment, treure aquesta puntuació mínima de 5 punts sobre 10. Si no es compleix
aquest requisit, la qualificació final de l’assignatura serà de 0, Suspens.
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No s’admetrà cap activitat fóra d’aquesta data límit. Qualsevol activitat fóra de la data límit obtindrà una qualificació de 0,
Suspens.

Com que l'avaluació és continuada no es contempla la possibilitat de fer recuperació de totes les evidències d'avaluació.
Tan sols hi haurà recuperació de les avaluacions A-1 i A-4. L'avaluació és sumatòria, 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.

Aquesta assignatura està especialment sensibilitzada contra el plagi. Quan es detecti plagi d’un/a altre/a company/a o
d’una font bibliogràfica superior al 20% del total d’una activitat d’avaluació, aquesta activitat tindrà una qualificació de 0 en
aplicació de la normativa d'avaluació vigent.

Aquesta planificació és orientativa i pot modificar-se en algun percentatge a principi de curs. Els canvis es comunicaran a
l'alumnat amb antelació. 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

L’avaluació alternativa constarà de dues proves. La primera serà equivalent a les evidències d'avaluació A-1 i A-4.
Aquesta es realitzarà durant el període d’exàmens oficials del mes de gener. Constarà de 80 preguntes tipus test, 10
preguntes curtes i un cas a resoldre. La segona serà equivalent a l'evidència d'avaluació A-3. L'alumnat que opti a
l'avaluació alternativa haurà de presentar el mateix treball que l'alumnat que opti per l'avaluació continuada.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia básica

- Carretero, M. y M. Asensio. Psicología del pensamiento. Alianza, cop. 2004. ISBN: 8420647330

- Carroll, D.W.. Psicología del lenguaje. Thomson, cop. 2006. ISBN: 9788497323949

- Del Río Sánchez, Carmen. Guía de ética profesional en psicología clínica. Pirámide 2005. ISBN: 978 84 36819502

- França-Tarragó O. Manual de psicoética. Ética para psicólogos y psiquiatras. Editorial Desclée de Brouwer, 2012. ISBN:
987 84 33025876

- Gabucio, F. Psicología del pensamiento. Editorial UOC, cop. 2005. ISBN. 849788213X

- López-Higues, R. Psicología del lenguaje. Pirámide 2003. ISBN: 8436817982

Bibliografia ampliada/complementària

- Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Seventh Edition. Oxford University Press, 2013. ISBN:
978 0 19 9924585

- Gracia Diego. Fundamentos de bioética, segunda edición. Editorial Triacastela, Madrid, 2007. ISBN: 978 84 95840189

- Gracia Diego. Procedimientos de decisión en ética clínica. Editorial Triacastela, Madrid, 2007. ISBN: 978 84 95840-34-9

- Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Ética clínica. Editorial Ariel, Barcelona, 2005. ISBN: 84 344 37195

Webgrafia complementària

- Society for Behavioral Neuroscience and Comparative Psychology: http://www.apa.org/about/division/div6.aspx;
http://www.apadivisions.org/division-6/index.aspx?_ga=2.6044083.1899003261.1531731348-1562087776.1531731348

- Society for Experimental Psychology and Cognitive Science: http://www.apa.org/about/division/div3.aspx;
http://www.apadivisions.org/division-3/index.aspx?_ga=2.107174530.1899003261.1531731348-1562087776.1531731348

- Society for Clinical Neuropsychology: http://www.apa.org/about/division/div40.aspx; http://www.scn40.org/

- Society for General Psychology: http://www.apa.org/about/division/div1.aspx; http://www.apadivisions.org/division-1/?
_ga=2.261175565.1899003261.1531731348-1562087776.1531731348
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