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Informació general de l'assignatura

Denominació CREATIVITAT, COGNICIÓ I TECNOLOGIA

Codi 102928

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia (R 2016) 4 OPTATIVA Presencial

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

1 1

Coordinació PIFARRÉ TURMO, MANUELA

Departament/s PSICOLOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

70% classe presencial 
30% Treball autònom 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits 4,2 crèdits teòrics 
1,8 crèdits pràctics

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

PIFARRÉ TURMO, MANUELA manoli.pifarre@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Saber reflexionar sobre els processos cognitius implicats en el concepte de creativitat col·laborativa.
Comprendre i diferenciar les diferents perspectives teòriques que han guiat l'estudi, el desenvolupament i
l'avaluació de la creativitat.

Conèixer i saber aplicar tècniques i estratègies de promoció de la creativitat.

Conèixer instruments d'avaluació de la creativitat

Comprendre el rol que pot tenir la tecnologia en promoure processos de creativitat

Saber analitzar i avaluar de manera crítica eines tecnològiques que puguin promoure processos de creativitat
col·laborativa.

Conèixer i dissenyar propostes i estratègies educatives que permetin el desenvolupament de processos de
creativitat col·laborativa amb l'ús de tecnologia.

Aprendre a co-crear amb altres persones, planificant i autoavaluant aquesta col·laboració tant a nivell de grup com
a nivell individual

Aprendre de forma autònoma sobre l’àmbit d’estudi de la creativitat

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Concepte de creativitat

2. Perspectives psicològiques que han guiat l'estudi, el desenvolupament i l'avaluació de la creativitat.

3. Conèixer tècniques i estratègies de promoció de la creativitat.

4. Instruments d'avaluació de la creativitat

5. Tecnologia i creativitat

6. Principals estratègies educatives que permetin el desenvolupament de processos de creativitat col·laborativa
amb l'ús de tecnologia.

7. Processos clau per afavorir la co-creativitat amb tecnologia

Eixos metodològics de l'assignatura

- L’assignatura promou el protagonisme i la creativitat de l’alumnat. Per aconseguir-ho es dissenyen activitats
presencials, activitats de treball autònom guiat, activitats de treball guiat en petit grup i activitats individuals de
treball autònom.

- Es comptarà amb lectures bàsiques i de lectura obligatòria dels diferents continguts de l’assignatura que es
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penjarà al Campus Virtual.

- La metodologia durant les classes presencials serà eminentment activa i participativa, i es fomentarà l'ús de
tècniques i estratègies creatives. S’utilitzarà activitats variades: exposició del professor d’aspectes clau dels
continguts de l’assignatura, aplicació de tècniques creativies, treball col·laboratiu de lectures clau i discussió en
petit grups de lectures i vídeos.  

- Durant les sessions d'aula s'utilizarà la tecnologia com a eina promotora de creativitat.

Sistema d'avaluació

L’avaluació de la matèria serà continua, es centrarà en  l’adquisició dels continguts i les competències de
l'assignatura i consistirà en l’assistència a les classes presencials (mínim 80%) i en la realització de les 3
evidències següents:

1. Avaluació continua sobre les lectures bàsiques i obligatòries de l'assignatura i nivell de participació i contribució
en les discussions i activitats d'aula. Valor 30 %

2. Treball de recerca individual i d'ampliació sobre un aspecte de la creativitat. Valor 40%

3. Treball guiat en petit grup. Valor 30%
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